
 

 

 

Tájékoztató az induló 2018-as Sport XXI  programról 

 

Célunk: 

olyan fiatalokat vezessük a Héraklész Bajnok programba, akiknek reális esélyük van az előttük álló 

felkészülési években a szakmai vezetés által megfogalmazott szinteket teljesíteni! 

 

Műhelytámogatás: 

a Sport XXI. program versenyein történő egyesületi szintű részvétel létszám alapján. 

Fontos tudni: minden klub pontokat gyűjt azzal, hogy a Sport XXI. versenyrendszereiben (hét féle van: 

Hosszútávú, Duatlon, Triatlon, Többtusa, Diákranglista, Mini Kupa, Erdei hosszútáv futás) részt vesz. 

Minden egyes versenyrendszerben történő sikeres (értékelhető célba érkezés, teljesítés) részvételért 

minden résztvevő versenyző után egy pontot kap a klubja akkor is, ha az adott versenyrendszer több 

állomásán elindult(!). Az így kialakult végső pontszám és az egy pontra jutó összeg szorzata a klubnak 

járó műhelytámogatás.  

 

A 2018. évi evezős Sport XXI. program megvalósításának felelősei 

A MESZ Utánpótlás fejlesztési menedzser  

Feladata: az edzőbizottsággal egyeztetve kidolgozza, majd koordinálja és ellenőrzi a Sport XXI. 

programban folyó munka menetét. Koordinálja a programban közreműködő szakembereket, és 

klubokat. Rendszeresen beszámol a MESZ elnöksége és az EEMI felé a Sport XXI. programban folyó 

munkáról. 

Sport XXI. adminisztrátor: az Utánpótlás fejlesztési menedzser által kijelölt szakember, aki a Sport XXI. 

program adminisztratív feladatait látja el. 

 

A program végrehajtása 

A Sport XXI versenyeket rendező klubok felelősek az általuk renedezett verseny lebonyolításáért a 

MESZ Sport XXI Program leírásának megfelelően. A rendező klub minden esetben kijelöli egy edzőjét, 



 

 

a MESZ Utánpótlás fejlesztési menedzserrel egyeztetve, aki az adott verseny szervezési feladataiért és 

a verseny szakmai programjának végrehajtásáért felel. A kijelölt edző a Mini Kupa és Diákranglista 

versenyek programján belül ellátja a technikai minimum vizsgáztatás feladatát is. 

Fontos! A Mini Kupa és Diákranglista versenyek esetében minden versenyzőre vonatkozik, hogy az 

adott versenyévben csak az egyik versenysorozatban indulhat! 

 

Sport XXI. versenynaptár 2018-as szezon 

03.24.  Szolnok Tavaszi Hosszútávú verseny  

04.21.  három regionális helyszínen Tavaszi Duatlon  

05.06.  FEC Kupa Mini Kupa 1.  

05.19.  Csepel Kupa Diákranglista 1.  

06.09   három regionális helyszínen Nyári Duatlon 

06.09-10..  Győr Kupa Mini Kupa 2. 

06.30.   Tata Diákranglista 2., Tókerülő hosszú távú  

06.23-24.  Budapest Bajnokság Mini Kupa 3.  

07.13 – 15.  UP Országos Bajnokság  

09.22.   Öböl kupa Mini Kupa 4., Diákranglista 3.  

10.06-07.  Tisza kupa Diákranglista 4.  

10.20.   Szolnok Őszi Hosszútávú verseny  

10.27.   három regionális helyszínen Őszi Duatlon verseny  

11.18   Budapest Erdei futóverseny  

12.01-02.  három regionális helyszínen Triatlon verseny  

2019. 

02.09.   Budapest Téli több tusa verseny 

03.09.   Budapest Ergométer OB 



 

 

 

 

 

Emlékeztető a 2017-es versenyszabály változásokról 

 

Korosztályok, versenyszámok: 

Mini 11 éves: csak a 11 évesek indulhatnak (2018-ban a 2007-es születésűek) 

Mini 12 éves: csak a 12 évesek indulhatnak (2018-ban a 2006-os születésűek) 

Mini 13 éves: csak a 13 évesek indulhatnak (2018-ban a 2005-ös születésűek) 

Tanuló korcsoport: csak a 13-14 évesek indulhatnak (2018-ban a 2004-05-ös születésűek) 

 

Időkorlát, futamok száma: 

Nincs időkorlát! Csak az egy versenynap húzott futamok száma korlátozott. 

Tanulók: egy nap maximum 3 futam 

Serdülők és Ifik: egy nap maximum 4 futam 

 

Tanuló 1x Kvalifikáció az OB-ra: 

FEC és Csepel Kupa, Vidék és Budapest Bajnokság versenyeken szerzett pontok alapján idén (az OB 

négypályás lebonyolítású lesz) az első 16 legtöbb pontot szerző vehet részt. Részletek a versenykiírás 

mellékletében. 

 

2018. március 23. 

 

Edzőbizottság UP képviselet 

 


