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Az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság 2012-ben, május 29-én tartotta első ülését.  A bizottság személyi 

összetétele jelentősen megváltozott. Tarján Tamás korábbi bizottsági elnök lemondott tisztségéről és 

bizottsági tagságáról. Az előzetes egyeztetések és a helyszínen történt megbeszélések alapján az 

alábbi határozatok születtek: 

  

2012/1.UFB.2012.05.29. számú határozatával, az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság tagjai egyhangúan 

elfogadták, hogy a bizottsági tagságáról lemondott Tarján Tamás helyére Mácsik Miklós Váci 

utánpótlás edzőt javasolják a bizottsági tagságra. 

 

2012/2.UFB.2012.05.29. számú határozatával, az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság tagjai egyhangúan 

elfogadták azt a javaslatot, hogy a mindenkori utánpótlás szövetségi kapitány állandó meghívott 

tisztségéből a bizottság rendes tagjává váljon. 

 

2012/3.UFB.2012.05.29. számú határozatával, az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság tagjai egyhangúan 

elfogadták azt a javaslatot, hogy a bizottság vezetését Petrity Rudolf korábbi bizottsági tag, a jelenlegi 

elnökség tagja lássa el. 

 

A fenti bizottsági határozatok alapján, a bizottság tagjai: Dulai Zsolt, Ficsor László, Mácsik Miklós, 

Nagy Csaba, Nagy Gábor, Petrity Rudolf, 

 

A bizottsági ülésen foglalkozott a bizottság a tanuló orrevezés kérdésével, amely témában a 

következő határozat született.  

 

2012/4.UFB.2012.05.29. számú határozatával az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság egyhangúan 

támogatja azt a javaslatot, hogy 8 pár versenyszámot nem érdemes kiírni ebben az évben, később 

vissza kell térni rá, az utánpótlás-nevelés céljából hosszútávon támogatandó ötlet lehet. Ebben az 

évben tanuló versenyszámokban maradjon a négyes, nyolcas, de az edzők vizsgálják meg, hogy ne 

legyen, váltott evezés a gyerekeknek tanuló korosztályban.  

 

2012/5.UFB.2012.05.29. számú határozatával az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság a Sport XXI program 

támogatásával kapcsolatban a következő álláspontot fogalmazta meg: 

Hosszú távon a ténylegesen az utánpótlás programokra legyen fordítva a program 

költségvetése. A jelenlegi helyzetben pontos keretösszegeket  kér  a bizottság, ami alapján tényleges 

programok részletes költségvetéssel kerülhetnek kiírásra. A jövőbeli célok között szerepelnie kell 

Régiós versenyek bevezetésének: (Pl: több-tusa versenyek, más jellegű versenyek bevezetése, 

hosszabb távú versenyek bevezetése).  



 

Diák Ranglista Versenyek ebben az évben is kerüljenek megrendezésre. Jövőre nézve szakmai 

szempontok alapján hosszabb távú versenyek Pl: 4000 méteres regionális versenyek is kerüljenek be 

a programba.  

A Sport XXI Ergométer felmérő szintén maradjon a programban, hiszen szintén sikeres volt. 

A téli több tusa szintén maradjon a program része, próbálkozni kell a résztvevők körének 

további bővítésével. 

A Diákolimpia maradjon a program része a továbbiakban is.  

A Sport XXI Sportági koordinátor legyen az utánpótlás szövetségi kapitány, amíg nincs rá megfelelő 

kerete a szövetségnek, hogy önálló szakember lássa el a feladatot. A feladat ellátásában a bizottság 

tagjai mindenben segítik a munkáját, hogy a válogatottakkal végzett munkájában ne akadályozzák 

aránytalanul a SPORT XXI programok. Amennyiben lesz rá anyagi háttér, a tényleges koordinátor, 

vagy versenyszervező személye pályázat útján kerüljön eldöntésre. Mindenféleképpen evezős edző 

legyen, aki az utánpótlással foglalkozik, gyakorlati tapasztalatai vannak, ami mellett bevonható a 

program versenyeinek szervezésébe.  

Eszközfejlesztés stabil egyszerű tanulóhajók, vagy villa alá való bóják gyártása szükséges a 

sportág népszerűsítése érdekében.  

Népszerűsítő programokhoz, utánpótlás versenyekhez komplett felszerelést kell összeállítani, 

amikkel ki lehet települni bárhová, lehetőséget ad támogatók bevonására, a sportág megjelenési 

lehetőségeinek növelésére, más rendezvényekhez való kapcsolódásra. 

 

Az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság rendkívüli ülést tartott 2012. 07.01-én, azért, hogy javaslatot 

dolgozzon ki a MESZ elnöksége számára a 2012-es évi Sport XXI. programban való részvételre 

jelentkezett egyesületek pályázati úton történő támogatására.  

 

2012/6.UFB.2012.07.01. számú határozatával az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság a SPORT XXI. 

programban való részvételre beérkezett pályázatok alapján a melléklet szerinti támogatási javaslatot 

teszi a MESZ elnöksége részére. A támogatás felosztására tett javaslata alapját az előző évi Országos 

Bajnokság utánpótlás versenyszámaiban elért pontok és a SPORT XXI programjaiban való részvételt 

vette figyelembe a bizottság. 

  

Következő rendes ülését a bizottság 2012. október 24-én tartotta, amikor az alábbi határozatokat 

hozta:  

2012/7.UFB.2012.07.01. számú határozatával az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság a 2013-as SPORT 

XXI. Program alapvető céljainak meghatározására a következőket javasolta a szakmai programot 

készítő szövetségi kapitány részére.   

Az utánpótlás nevelése területén fontos az alapozó képzés során a, sokoldalú 

képességfejlesztés és a technika fejlesztése. Ennek érdekében, már az őszi hosszútávú versenytől 

kezdődően javasolják a tanuló korosztály részére a  4000 méteres hosszútávú versenyszám 

bevezetését fiú, lány és vegyes csapatban. A minisek részére a diákranglistához hasonló verseny 

kiírását 1000 méteres, tanulók részére 1500 méteres versenytávval. A téli mellett, a nyári több-tusa 

bevezetését. Vízitúrák szervezését. Az edzőképzés fejlesztését, új edzők belépésének támogatását. A 

kijelölt célokhoz kell meghatározni az alkalmazott eszközöket. Például a Diákranglista verseny célja a 

válogatás, a sportág, a versenyzés  megszerettetése. Az ergométeres felmérő szerepe pedig 



 

elsősorban a toborzás, a tehetségek megkeresése és kiválogatása. A SPORT XXI programokon való 

részvétel alapján, az év végi díjátadón az év SPORT XXI. Egyesülete címet is át kell adni, a programban 

legaktívabb egyesület részére. 

 

2012/8.UFB.2012.07.01. számú határozatával az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság a versenyszabály 

módosításhoz tesz javaslatokat az alábbiak szerint: 

2. napirend versenyszabály módosításra elhangzott javaslatok: 

A bizottság nem támogatja, hogy tanuló versenyszámokban engedélyezett legyen a bárdlapát 

használata. Szavazás 5 Nem, 1 igen, 0 tartózkodás.. 

Kéri a bizottság, hogy a versenyszabályban a mini lapát szabályozása kerüljön pontosításra: a 

lapát hossza maximum 288 cm, toll fajtája macon típusú. Szavazás 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 Tanulóba ne legyenek váltott evezős versenyszámok javaslatot 5 igen 1 tartózkodás 0 nem 

szavazattal a bizottság támogatta. 

 Azt a javaslatot, hogy legyen a mini korcsoport 11-12 éves korosztálynak, 1000 méter 

versenytávval. A tanuló korcsoport legyen 13-14 éves korosztály, versenytávjuk 1500 méter. Rögzítse 

írásban a versenyszabály, hogy az egypár evezős versenyszámokban születési évenként kerüljenek 

besorolásra a versenyezők. Szavazás: 3 igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazattal támogatta a bizottság. 

A kormányos neme szabadon választható legyen minden versenyszámban és korosztályban 

javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a bizottság. 

A kormányos minimális súlyhatára mini csapatoknál, (12 éves korig) legyen kisebb a 

mostaninál, 30 kg legyen és maximum 5 kg lehessen a pótsúly javaslatot 4 igen, 2 tartózkodás 0 nem 

szavazattal a bizottság támogatja. 

Őszi hosszú-távú versenyen, az utolsó éves tanuló korcsoportú versenyzők felnevezhetőek 

legyenek serdülő korcsoportba javaslatot 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal a bizottság 

támogatta. 

Csapathajóban ne kelljen minimumvizsga a csapat 50%-nak javaslatot 1 igen, 1 tartózkodás, 4 

nem szavazattal nem támogatta a bizottság. 

A futamok beosztásánál a kiemelés lehetősége kerüljön bele a versenyszabályba 

mellékletként: (ki? hogy? melyik versenyen? mi alapján emelhet ki) javaslatot 6 igen, 0 tartózkodás, 0 

nem szavazattal támogatta a bizottság. 

Harmadik rajt után a futam későbbi időpontra halasztódjon, el versenyszabály kerüljön 

törlésre. Helyette a második rajt után minden kiugró kerüljön azonnali kizárásra szabály kerüljön 

megfogalmazásra javaslatot 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal támogatta a bizottság. 

Pontozás: Az utánpótlás eredményességi számítás kerüljön bevezetésre a pontverseny, 

számításnál az OB-n minden korosztályba. (mennyiségi számítás és eredményességi számítás 

együttes alkalmazása). Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal támogatta a bizottság, azzal 

a kiegészítéssel, hogy amennyiben ez az egységes számítás nem kerül elfogadásra, úgy a mini 

versenyszámokban legalább ugyanúgy pontozzák a versenyzőket, mint a veterán versenyszámokban. 

 

A 2013-as szakmai program elkészítéséhez 2012. novemberében a szövetségi kapitánnyal és az 

edzőbizottsággal közös ülésen véleményezte a bizottság az elkészült szakmai program tervezetet és 

tett közös szakmai javaslatot a program megvalósítására. 

 



 

Az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság tagjai szervezőként és résztvevőként egyaránt aktív tagjai voltak a 

SPORT XXI program 2012-2013-as programjait lebonyolító, MESZ csapatnak: 

 

- Diákranglistaverseny sorozat lebonyolítása 5 állomással tavasztól őszig,  
- 1000 méteres Sport XXI versenyszámok az Országos Bajnokságon és a Diákolimpián 
- Sport XXI hosszú távú csapatversenyek az Őszi Hosszú-távú verseny 
- Több-tusa téli fizikai erőfelmérő verseny 
- Sport XXI iskolai ergométer felmérő 
-  Sport XXI ergométer Országos Döntő igazolással nem rendelkezők részére 
- Igazolt versenyzők részére Utánpótlás Országos Bajnokság szervezése 

 

 

 

2013. március 20. 

    

 

 

Petrity Rudolf 

Utánpótlás-fejlesztési bizottság vezetője 

 

 

 

 

      


