Felnőtt és Junior, válogatási irányelvek 2013
Mielőtt rátérnék válogatási irányelvekre néhány szóban leírnám miért is történik ez. A
2013-ban a Felnőttek két fontos világversenyen vehetnek részt. Időrendben először a Finn
VB-n, egy tipikus technikás skandináv terepen, mely fizikailag is komoly kihívás lesz a
versenyzőknek, idehaza erre nehéz lesz felkészülni. A Világjátékok Kolumbiában már sokkal
barátiabb terepet ígér, egyszerű városi parkokkal, viszont nagyon gyors futósebességgel.
A Juniorok Csehországban küzdhetnek a VB helyezésekért tipikusnak mondható cseh
terepeken, melyek nem okozhatnak meglepetést, de biztos, hogy komoly technikai és fizikai
feladat elé állítják majd a versenyzőket.
Csehországgal kapcsolatban meg kell említenem, hogy 2014-ben itt rendezik, a Főiskolás
VB-t melyre a felkészülést a Junior VB felkészüléssel együtt el lehet (és el kell) kezdeni, ez
elsősorban azoknak a fiataloknak jelenthet távlati célt, akik épp kiöregedve a junior
mezőnyből, helyüket keresik a felnőttek között.

A válogatást a 2012-s évhez hasonlóan tervezem. A világbajnokságokra utazó csapattagokat
válogató versenyeken elért eredmények alapján szeretném kijelölni. Felnőtteknél számonként
a győztes biztos csapattag (feltéve, hogy a magyar ranglista első 5 helyezettjéből 3 értékelhető
eredményt ér el az adott válogatón), a maradék helyekre a két legjobb százalékos eredmény
összege alapján lehet bekerülni. Junioroknál 4 válogató eredményéből a 3 legjobb százalékos
eredmény összege számít. A válogatásnál szeretném fenntartani a jogot arra, hogy indokolt
esetben, az Élsport- és Edzőbizottsággal egyeztetve, a Junior VB esetében 1-1 főt, a Felnőtt
VB esetén 2-2 főt szubjektív alapon is jelölhessek. A csapatba kerülési minimum nem
vonatkozik a szubjektív döntésre.
Csapatba kerülési minimum:
- Felnőtteknél csak az kerülhet csapatba, aki 230%-on belül teljesít.
- Junioroknál csak az kerülhet csapatba, aki 350%-on belül teljesít.
Korosztályi feltételek:
- Felnőtt VB-n junior vagy fiatalabb korú versenyző nem indulhat, a két VB átfedésben
van.
- Junior VB-n serdülő vagy fiatalabb korú versenyző nem indulhat.
- Ifi versenyzők a juniorokkal, azonos feltételekkel kerülhetnek a Junior VB csapatba,
tehát részt kell venniük a programokon és a válogató versenyeken. (Az Ifi EB csak
ősszel lesz.)
Csapatlétszámokat a válogató versenyeken mutatott teljesítmény és a pénzügyi lehetőségek
ismerete után szeretnék javasolni, de minimum 4-4fős csapat minden esetben várható.
A világjátékokra nem tervezek válogatót, azon versenyzők kiutazását javaslom, akik 2012ben a Svájci VB-n kiharcolták a részvételi jogot: Gyurkó Fanni, Szerencsi Ildikó, Kovács
Ádám, Lenkei Zsolt. (tartalékot a válogató versenyek, súlyozottan a sprint, alapján jelölök).
Válogató versenyeken elért eredmény díjazása:
Továbbra is fontosnak tartom, hogy mindenki elinduljon a válogató versenyeken, ezért ennek
érdekében, a 2012-s évhez hasonlóan, azok a helyezettek akik WOC vagy JWOC csapatba
kerültek a válogatott programokra elkölthető díjazásban részesülnek. Felnőttek: 1.h. 60 000,

2.h. 50 000, 3.h. 40 000, 4.h. 30 000Ft Juniorok: 1.h. 40 000, 2.h. 30 000, 3.h. 20 000, 4.h.
10 000Ft.
A pénzügyi lehetőségek még bizonytalanok, de terveim szerint az elmúlt évekhez
hasonlóan, egy később meghatározható szint felett, a pontrendszer biztosít
teljesítményarányos költségtérítést.
Elvárások a válogatottságra aspirálókkal szemben:
Részvétel fizikai felmérőn vagy atlétikai versenyen (közép, hosszútávfutás).
Részvétel a válogatott programokon.
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