
Junior és Felnőtt válogatott keret 

Prémium pontrendszer 2015 

 

A válogatottak költségtérítését az alábbi pontrendszer alapján differenciáljuk. Ez a módszer 
az eddig eredményesen alkalmazott Prémium rendszer kiterjesztése az egész éves 
programra. A rendszer célja a rendelkezésre álló pénzügyi keret teljesítményarányos 
elosztása. 
A válogatott, mint csapat kap támogatást, a csapaton belüli elosztás meghatározására 
készült az alábbi rendszer. A rendszer a 2015-ös évre készült, a 2015-ös kereteket 
figyelembe véve. 
 
Irányelvek:  

   A rendszer ösztönözze a kerettagokat a minél jobb eredmény elérésére és a válogatott 
programokon való részvételre. (Követelni csak akkor lehet, ha cserébe adunk is valamit.) 
   Javaslom egy pontrendszer bevezetését az alábbiakban leírtak szerint. A pontrendszer 
alapján lehetne a válogatott rendelkezésére álló pénzösszeget objektíven szétosztani. A 
pontrendszerben kapott pontokat az év fő versenye (VB) után lehet összegezni és a 
rendelkezésre álló anyagi keretet ez alapján arányosan szétosztani. 
 
A pontrendszer nem kényszerít, hanem ösztönöz. 
  
A VB-n elért kimagasló eredményekért extra jutalom jár, más forrásból. 
 
A pontrendszerben a világversenyekre (VB, Junior VB, Világkupa) utazó csapattagok 
vehetnek részt. 

 
Kivitelezés: 

   A szövetség vállalja, hogy megelőlegezi a világversenyek költségeit, valamint a jutalmazott 
is vállalja, hogy befizeti az összegzés után esetleges tartozását a szövetségnek.  
Írásbeli nyilatkozatban vállalja a versenyző egyesülete az utólagos elszámolást. 
 
Pontszerző események: 

- VB 
- Junior VB 
- Világkupák 
- egyéb, a programban szereplő versenyek 
- fizikai felmérők, atlétikai eredmények 

 
 
Javaslat a kiosztható pontokra: 

Felnőttek és a juniorok között szükségesnek tartok némi különbséget tenni, ez a számokból 
kiolvasható. 
 
Javaslom, hogy 2015-ben is a válogatott versenyzők a kiemelkedő eredmények után plusz 
támogatást kapjanak egyéb, a válogatotton kívül eső költségvetési forrásból. A 2015. évi 
prémium rendszer megegyezne a korábbi évekkel. 
 
 



 Felnőtt VB 

 Jutalom: 

Egyéni 1. / váltó 1. + 2.000.000 Ft 

Egyéni 3. + 1.000.000 Ft 

Egyéni 6. / váltó 3. + 500.000 Ft 

Egyéni 10. / váltó 6. + 250.000 Ft 

Egyéni 15. / váltó 8. + 100.000 Ft 

 

Junior VB 

 Jutalom: 

Egyéni 1. / váltó 1. + 500.000 Ft 

Egyéni 3. / váltó 3. + 250.000 Ft 

Egyéni 8. / váltó 6. + 100.000 Ft 

 

Pontozási rendszer: 

 
Felnőtt VB:  egyéni: (60 – helyezés) x 4p   max: 176p (16. hely) 

váltó: (20 – helyezés) x 10p (egy főre)   max: 110p (9. hely) 
 

Junior VB: egyéni: (70 – helyezés) x 2p   max: 118p (11. hely) 
  váltó: (20 – helyezés) x 7p   max: 91p (7. hely) 
 

Világ Kupák: egyéni: (indulók száma x 0,7 - a helyezési szám) 
sprintváltó: később pontosítandó 
 

Természetesen mínusz pontot nem lehet szerezni. Egy világversenyen belül csak a legjobb 
2 egyéni helyezésért kapható pont. 

 
Egyéni OB-k:  felnőttek: 1h.-10p 2.h-8 3.h-6p 4.h-4p 5.h-2p  
 juniorok: 1h.-8p 2.h-6 3.h-4p 4.h-2p 
 A Magyar Bajnokságban elért helyezés számít. 
 
Fizikai felmérő: az előírt szint megfutása 10p. (egyszer kapható pont) 
 
Atlétikai eredmények (közép és hosszútávfutás): 
 I. osztályú szint 20p; II. osztályú szint 10p 

Egy évben egy atlétikai eredményre kapható pont  
 

Az adott évben a versenyzők által megszerzett pontok arányában osztható fel a 
rendelkezésre álló költségvetési összeg. 



A szövetség vállalja, hogy megelőlegezi a világversenyek költségeit, a kisebb összegű 

programokat viszont kiszámlázza a résztvevőknek. 

 

 

Kalocsa, 2015-01-07.      Dénes Zoltán 


