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A fiatalok 2012. évi szakmai programja 
 

A 2011. év szakmai elemzése 
 
2011. év - mint páratlan év - a fiatalok számára több nemzetközi megmérettetést hozott. 

Rendeztek Ifjúsági Világbajnokságot, Junior EB,-ot,  EYOF-ot. 
Ezen kívül számos válogatott és nemzetközi viadal tarkította az éves versenyprogramot.  
Mindhárom világversenyen született kiemelkedő magyar eredmény, ami 3 aranyérmet jelentett! 
Az Ifi VB-n és az EYOF-on Pásztor Bence  kápráztatta el a világot, és nyert aranyérmet 
kalapácsvetésben. Az utóbbi versenyen ifjúsági világcsúccsal. 
A Junior EB-on pedig Deák Nagy Marcell  tiszteletére hallgathattuk meg a magyar himnuszt. Marci 
új felnőtt magyar csúccsal előzte meg 400 m-es síkfutásban európai ellenfeleit.  
Sajnos az Ifi VB-n több magyar atlétika számára nem termett igazi babér, hiszen a nyolc közé 
csak – a szintén kalapácsvető – Banga Beatrix  tudott bekerülni. 

Beszámoló az Ifjúsági Világbajnokságról 
 
Időpont:  2011. július 6-10. 
Helyszín:  Lille/Franciaország 
 
A szponzori szintesek eredményei: 
 

ssz.  név szül. versenyszám 
hozott 

eredmény elért eredmény 
helyezés/indulói 

létszám 

hozott 
eredményével 
elért helyezés 

Teljesítménye  

1. Tamási Ottó 94 8 próba 5557 pont 5541 pont  14/28 14. jó 

2. Baglyos Vivien 94 magas 175 cm  167 cm 22/ 31 döntő közepes 

3. Balogh Eszter 94 gerely 44,97 m 40,95 cm 31/32  21. közepes 

4. Gerencsér Ádám 94 magas 203 cm 195 cm  16/17 döntő jó 

5. Csuhai Péter 95 100 m 10,86 mp 11,13 mp 55/96 középfutam jó 

5. Horváth Bálint 95 kalapács 65,91 m 63,58 m 25 /36 32. jó 

5. Kilián Dániel 94 1500 m 3:56,8 mp 4:01,37 mp 18 /33 17. jó 

7. Marton Mercédesz 95 5 km gyaloglás 24:33 p 24:27,14 mp  18/27 egyéni csúcs kiváló 

8. Rab Attila 94 gerely 66,88 m 63,97 m 19 /41 13. közepes 

9. Szűcs Valdó 95 110 m gát 13,95 mp/+2/ 
ef.14,30 mp 
ed.14,45 mp 18/36  elődöntő jó 

10. Varga Tímea 94 100 m sík 12,15 mp/+1,2/ 12,38 mp 38 /60 középfutam jó 

11. Farkas Attila 95 400 m sík 49,31 mp 49,77 mp 36 /55 32. jó 

12. Nádházy Evelin 94 200 m 24,97 mp 25,64 mp 35/52  elődöntő jó 

13. Gyenes Anna 94 súly 13,23 m 11,88 m 2735  13. közepes 

14. Ludvig Benjamin 94 800 m 1:55,69 mp 1:54,30 mp 33/53  egyéni csúcs kiváló 

15. Füredi Bence  95 8 próba 5526 pont 5198 pont 19/28  15. közepes 

16. Huszka Nóra 94 7 próba 4548 pont 4474 pont  26/34 26. jó 

17. Zajovics Nóra 94 400 m gát 1:02,01 mp 1:06,79 mp 34 /35 elődöntő gyenge 

18. Kószás Kriszta 94 1500 m  4:31,15 mp 4:46,66 mp 28/28 22. közepes 

 
A fenti eredményekből kitűnik, hogy mindössze 2 versenyző ért el egyéni csúcsot a VB-n. 
Természetesen egy világverseny hangulata teljesen más, mint egy egyszerű hazai versenyé, 
valamint a középtávfutó számokban a taktikai versenyek sem kedveznek az időeredményeknek, - 
úgy gondolom - a formaidőzítéssel több versenyzőnek problémája volt. Itt kell megjegyeznem, 
hogy a kint tartózkodás alatt adódtak viselkedési problémák néhány versenyzőnél (késések, 
éjszakai „ricsajozások”, és amiről nem tudunk!) ez pedig valószínűleg kihatással volt az 
eredményességre is. A kint tartózkodó edző kollégákkal arra az elhatározásra jutottunk, hogy 
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érdemes lenne kidolgozni a válogatott viadalok időpontjára egy „etikai, viselkedési kódexet”, 
amelyet minden versenyzővel megismertetnénk, és aláíratnánk. A be nem tartása bizonyos 
szankciókat vonna maga után. Első hallásra szigorúnak tűnik, viszont egy nagy létszámú, 
fiatalokból álló csapatnál, a nem megfelelő viselkedési forma egy világversenyen a legjobbak 
eredményeit is negatívan befolyásolhatják!  

A MASZ szintesek eredményei: 

 
A MASZ szintet teljesített versenyzők közül senki nem ért el a VB-n egyéni csúcsot!  Ennek 
ellenére ifi Világbajnokot ünnepelhettünk, Pásztor Bence személyében. Neki „megbocsájtható”, 
hogy nem egyéni csúccsal győzött,  de az elért eredményével is hatalmas fölénye volt a többiekkel 
szemben. Akik megközelítették legjobbjukat, helyezésben is ott voltak a 12-ben. (A MASZ szint 
egyik elvárása!) 
A táblázatból kitűnik, akik tudásuk alatt szerepeltek a VB-n, azok közül többen a legjobbjukkal 
pontszerzők lehettek volna! A már emlegetet formaidőzítés 

Beszámoló a Junior Európa Bajnokságról 
 
Időpont:  2011. július 21-24. 
Helyszín:  Tallin/EST 
 
A MASZ szintesek eredményei 

ssz. név szül. versenyszám hozott eredmény 
elért 

eredmény 
helyezés/indulói 

létszám 

hozott 
eredményével 
elért helyezés 

teljesítmény 

1. Cseresznyés Bálint 94 Medley relay 1:54,57 mp kizárás -/26 esetleg döntő  értékelhetetlen 

2. Csuhai Péter 95 Medley relay 1:54,57 mp kizárás -/26 esetleg döntő  értékelhetetlen 

3. Bartha Dávid 94 Medley relay 1:54,57 mp kizárás -/26 esetleg döntő  értékelhetetlen 

4. Móricz Bálint 95 Medley relay 1:54,57 mp kizárás -/26 esetleg döntő  értékelhetetlen 

5. Czuth Réka 94 magas 178 cm 170 cm 9/31 7.  jó 

6. Rakovszky Tibor 94 súly 18,67 m 17,85 m 17/30 döntő  közepes 

7. Krucsai Zsanett 95 7 próba 4830 pont 4816 pont 17/34 17.  jó 

8. Tóth Áron 94 2000 m akadály 5:56,84 mp 6:17,60 mp 30/33  15. gyenge 

9. Banga Beatrix 95 kalapács 56,54 m 55,04 m 6/31  8. kiváló 

10. Kovács Adrienn 94 kalapács 54,72 m 53,53 m 9/31  13. kiváló 

11. Káplár János 94 diszkosz 59,06 m 56,39 m 11/28 7. jó 

12. Kéri Bianka 94 400 m sík 55,21 mp 
ef.56,25 

ed.56,97 mp 20/39 11.  jó 

13. 
Kecskeméthy 
Marcell 94 diszkosz 59,00 m 52,47 m 19/28  döntő/8. közepes 

14. Pásztor Bence 95 kalapács 83,92 m 82,60 m CR 1/36  1. kiváló 

   

ssz.  név 
szül. 
év club versenyszám nevezett eredmény 

elért eredmény  
 

Indulók 
száma/Helyezés  teljesítmény 

1. Deák Nagy Marcell 92 GEAC 400 m 45,74 mp 45,42 m p NR 32/1 kiváló 

2. Váradi Krisztina   93 GANZ AIR diszkosz 51,70 m 50, 56 cm 16/5 kiváló 

 Váradi Krisztina   93 GANZ AIR súly 14,42 m 12,84 m 20/19 gyenge 

3. Huszák János            92 FTC diszkosz 58,63 m 58, 11 m 25/7 kiváló 

4. Vincze Petronella 92 Dobó SE kalapács 59,46 m 58,73  m 27/8 kiváló 

5. Fertig Fruzsina 93 VEDAC kalapács 61,10 m 61,02 27/5 kiváló 

6. Árvai Krisztián 92 VEDAC kalapács 71,11 m 68,27 m 29/9 jó 

7. Töreky Balázs 93 VEDAC kalapács 68,91 m 67,83 m 29/10 jó 
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A szponzori szintesek eredményei: 

         A csapat eredményességét megkoronázta Deák Nagy Marcell kiváló versenyzése. Kétséget 
nem hagyott, hogy jelenleg Európa legjobb junior 400 m-es futója, Marci a döntőben új magyar 
felnőtt csúccsal utasított maga mögé mindenkit. Több érmet nem szereztünk, de azért maradt 
izgulnivaló bőven, mert nagy örömünkre fiataljaink igen sok versenyszámban kerültek döntőbe, 
ahol többször harcba voltak a dobogóért.  Jó volt látni, hogy versenyzőink egymás után jutottak 
tovább a selejtezők során, és sok fiatal érett versenyzéssel került az európai nyolcas elitbe, ahol 
szinte senki nem vallott szégyent.   

EYOF 

Az atléta küldöttség az elvárásokhoz képest jól teljesített. Voltak hibák is persze, de a ranglistákon 
elfoglalt helyekhez képest jól helyt álltunk. Pásztor Bence  világcsúccsal aratott győzelme az 
egész magyar küldöttség teljesítményének egyik csúcsa volt. Mellette az egy negyedik, két ötödik 
és két hatodik hely dicséretes helytállás. A fenti világversenyeken elért érmes és pontszerző 
helyezések mellett idén is sokan voltak, akik gyengébben teljesítettek. A szakágak 
erőviszonyaiban is történtek változások, van, amelyik erősödött, de van, amelyik éppen az 
erejéből veszített.  

 
 
 
 
 
 

8. Bakosi Péter 93 NYVSC magasugrás 216 cm Fedett! 209 cm 22/11 jó 

9. Nguyen Anasztázia 93 HONVÉD SE 100 m sík 11,59/+1,2  11,55 mp JNR 24/6 kiváló 

10. Kerekes Gréta 92 Debreceni SC 100 m gát 13,76/-0,7 14,07 mp 26/11 jó 

 Nguyen Anasztázia 93 HONVÉD SE 200 m sík 23,98 mp 24,51 mp 21/15 közepes 

11. Horváth Felicia 93 HONVÉD SE rúd 395 cm 390 cm 25/20 jó 

12. Koroknai Máté 93 DSC-SI 400 m gát 52,06 mp 55,66 mp 31/31 gyenge, bukott 

13.  Krizsán Xénia  93 BHSE 7 próba 5594 pont /2010 -ből/ 5718 pont 23/7 kiváló 

14. Ónodi Dávid 92 Nyírsuli 100 m sík 10,63 mp/+1,2 10,75 mp 22/11 jó 

15. Gönczöl Máté 93 VEDAC 110 m gát 13,87/-0,3 
/14,01 mp/ 14,64 

mp 24/20 jó 

16. Munkácsy Petra 92 HONVÉD SE 100 m gát 13,85 mp/ +1,5 13,84 mp 26/4 kiváló 

17. Cser Márton 93 Dobó SE kalapács 70,70 m 68,29 m 29/ 8 kiváló 

18. Szalai Benjamin 92 VEDAC 3000 m akadály 8:56,51 mp DQ - 
nem 

értékelhető 

ssz.  név 
szül. 
év club versenyszám 

nevezett 
eredmény 

elért eredmény  
 

Indulók 
száma/Helyezés  teljesítmény 

1. Vild Olivia 92 HONVÉD SE hármas 12,99 mp/+1,7 12,54 m 15/13 jó 

2. Juhász Lilla 93 Haladás VSE 100 m gát 13,91 mp/+1,7 ef. 14,06 mp ed. 14,30 mp 26/13 jó 

3. Kovács Barbara 93 BUDA-CASH gyaloglás 50:19,0 perc 53:08,20 p 28/16 jó 

4. Schmelcz Fanni 92 HONVÉD SE 100 m sík 11,90 mp -0,2 12,15 mp 24/19 közepes 

5. Kenesei Zsanett 93 BEAC 800 m sík 2:09,27 mp 2:12,76 mp 22/19 jó 

6. Kovács Adrienn 94 Dobó SE kalapács 55,40 m 54,03 m 27/25 jó 

7. Nguyen Anasztázia  93 HONVÉD SE 
4x100 m női 

váltó 45,84 mp 45,24 mp 11/6 kiváló 

  Schmelcz Fanni 92 HONVÉD SE 
4x100 m női 

váltó 45,84 mp 45,24 mp 11/6 kiváló 

  Kerekes Gréta 92 
Debreceni 
SC 

4x100 m női 
váltó 45,84 mp 45,24 mp 11/6 kiváló 

  Munkácsy Petra 92 HONVÉD SE 
4x100 m női 

váltó 45,84 mp 45,24 mp 11/6 kiváló 

Rövidtáv/
gátfutás

Távfutás Ugrás
Súly-

Diszkosz
Gerely Kalapács 7 Próba Gyaloglás

Junior EB 33 51 4 32 3 59 2 1

Junior VB 16 6 0 6 0 34 6 0

Ifjúsági VB 18 8 14 11 0 93 9 1

U23-as EB 37 37 11 20 4 26 0 4

Összpont 104 102 29 69 7 212 17 6

Helyezés 2. 3. 5. 4. 7. 1. 6. 8.

Nemzetközi Eredményesség Utánpótlás Világversenyeken 2002-2011
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A válogatott viadalok közül a magyar csapat összesítésben megnyerte az U16-os és az U18-as 
viadalt, az u20-as korosztályban pedig minimálisan kaptunk ki a csehektől. 
A junior gyalogló csapat 3. helyen végzett a Podebrady hagyományos válogatott viadalon, 8. 
helyen végeztek a gyalogló EK-n (Márkus Viktor, Srp Miklós) a magyar fiúk pedig 
csapatgyőzelmet arattak Szarajevóban a 8 ország junior válogatott viadalán. 
 
Sajnos a fenti pozitív gondolatokon túl nem mehetünk el a gyengeségeink mellet sem. Nem 
minden megfelelő a magyar atlétikában, hiszen a világversenyeken elért érmes és pontszerző 
helyezések mellett sok volt a gyengébb teljesítmény is, többen lemorzsolódtak a tehetségek közül, 
jó páran pedig nem megfelelően fejlődtek. A szakágak erőviszonyai nagymértékben eltérőek, a 
távolba ugrásokban évek óta nem tudunk nemzetközi szinten eredményt elérni. 
Bár a gyalogló szakág 2011-ben magához képest jól szerepelt a nemzetközi versenyeken, ez még 
mindig kevés volt a pontszerzéshez. Mindkét világversenyre jutottak ki gyaloglók, Marton 
Mercédesz az Ifi VB-n ért el egyéni csúcsot. Az EK.-n résztvevő fiúk a 35. és a 37. nevezési idővel 
érkezve a 18. és a 20. helyen végeztek a versenyben. A csapatverseny eredménye azt mutatja, 
hogy a fiú utánpótlásunk 8. Európában. Sajnos tény az is, hogy a közvetlen fiú élvonal mögött lévő 
mezőny - elsősorban létszámát tekintve- rendkívül szűk. 
2011.-ben egyetlen válogatott viadal műsorára (U16) sikerült a gyaloglást felvetetni. Ezen a 
versenyen 5 ország atlétái között a két lány versenyzőnk az 1. és 3., a két fiú pedig a 2. és 3. 
helyet szerezte meg! 
 A valamikor magyar specialitásnak számító gerelyhajításban sem erősödünk. 
Jó látni viszont, hogy a sprint szakágban világraszóló eredmények születtek idén is, és a 
hagyományosan erős kalapácsvetés mellett a diszkoszvetésben is előremutató teljesítményeket 
értek el fiataljaink. (lásd a világversenyek eredményeinél) 
A hazai versenyek tekintetében az indulói létszámokban talán némi pozitív változások 
mutatkoztak, az átlageredmények és a versenyszámok színvonala sajnos (főleg néhány 
szakágban) hagy maga után kívánnivalót. 
 
 

A 2012. év szakmai feladatai 
 
Folytatni kell a megújulást,  amit a legkisebbeknél kell kezdeni. 
Még több fiatalt (7-11 éves) atléta palántát kell behozni a rendszerbe. 
Erősíteni kell az atlétika szerepét az iskolai testnevelésben, meg kell újítani a fiatalok 
versenyrendszerét, atlétikai műhelyeket kell kialakítani, és nem utolsó sorban az edzők anyagi és 
erkölcsi elismerését kell a helyére rakni. 
2011. november 12-13-i Szakmai Konferencián Dornbach Ildikó szakmai igazgatótól hangzott el 
az alábbi szlogen: 

„Ha volna 8 órám, hogy elültessek egy fát, 
biztos, hogy 6 –ot a gödör ásásával töltenék.” 

 
A fenti megállapítás lényege, hogy a legfontosabb Gyermek és Serdülő korosztály foglalkoztatási 
és versenyrendszere, amit gyökeresen át kell alakítani, mert nincs: 

• Foglalkoztatási rendszerünk 
• Versenyrendszerünk 
• Értékelési rendszerünk 
• Humán hátterünk 
• Humán hátteret képző rendszerünk 
• Elismerési rendszerünk 

Ennek érdekében a jövő évtől létrehoz a MASZ egy úgynevezett Sport XXI Alapprogramot, 
amelynek a fő feladata a fenti hiányosságok megszüntetése és a gyermek versenyrendszer 
megújítása, új létrehozása. 
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Cél a versenyszám centrikus rendszer helyett egy alapképességek fejlesztésére ösztönző 
rendszer kialakítása. 
2012-ben is a legfontosabb szempont, hogy az UP atléták számára az aktuális utánpótlás 
világverseny „csak” állomás legyen  a felnőttkori versenyzéshez, és az edzők sem a 
„mindenáron kijutni” elvet érvényesítsék az edzésmódszereikben. 
A nem a korosztálynak megfelelő edzésmódszerek, a túlversenyeztetés visszaüthet a 
későbbiekben.  
A magasabb szintű felkészüléshez 2012-ben is a Héraklész Bajnok Program  adja az alapot 
azoknak, akik bekerülnek a keretbe. 
A közvetlen felkészülést a szakági vezetők irányítják, az egész válogatott keret szakmai 
felügyelete és versenyeztetése az UP szövetségi kapitány feladata és felelőssége. 
A szakági HP programokat a szakági edzők készítették el.  
Ugyancsak a szakág vezetők állítják össze a válogatott Héraklész keretet is az UP szövetségi 
kapitány koordinálásával. 
A fiatalok nemzetközi versenyekre való válogatása - a világversenyeket is beleértve – az UP 
szövetségi kapitány feladata. A különböző világversenyek MASZ szintjeit szintén az UP 
szövetségi kapitány dolgozza ki, természetesen az Edzőbizottság és a MASZ Elnökség 
jóváhagyása szükséges az érvénybe lépéshez. 
2012. évben világversenyt csak a juniorok számára rendeznek. A junior VB Barcelonában lesz, így 
nem lesz időeltolódás, ami kedvezhet az európaiaknak. 
A tavalyi Junior EB-n kitűnően szerepelt csapatból többen indulhatnak még a VB-n is, és az ifik 
közül is lesznek olyanok, akik bekerülhetnek a csapatba. A világbajnokság bizonyos 
versenyszámokban „esélyt sem ad” az európaiaknak a jó helyezésre – futószámok – ezért 
valószínűleg a hagyományosan európai számokban érhetünk el esetlegesen pontszerző 
helyezéseket.   
A feltüntetett IAAF szint egyben a szponzori szint is, melyek elérése esetén a versenyzőnek 
lehetősége – megfelelő forma esetén - van a részvételi költségek kifizetése után részt venni az 
adott világversenyen. (1-8. helyezés elérése esetén a MASZ visszatéríti a költségeket.)  

A fentebb említett világversenyen való jó szerepléshez, és a még magasabb szintű 
felkészüléshez nyújt segítséget a Héraklész Bajnok Program, amely jövőre is a sportágak – köztük 
az atlétika - rendelkezésére áll, talán a tavalyihoz hasonló anyagi lehet őségekkel.  

 A program szakmai és anyagi segítséget  nyújt a kiválasztottaknak,  de a felkészülés 
jelentős részét a sportolóknak a saját szakosztályaikban kell elvégezni!  
Ettől függetlenül a közös munkára is szükség van, az együtt végzett összehangolt foglalkozások 
és az edzők azonos gondolkozása sokat segíthet a sikeres felkészülésben, mert: 

- mert sokaknak az otthoni edzéskörülményei nem mindenben megfelelők, 
- vagy nincs megfelelő minőségű edzőpartnere, 
- néhány edző igényli tapasztaltabb edzőtársai véleményét, 
- lehetőség van átadni egymásnak a szakmai tapasztalatokat, 
- fontos feladat a csapatépítés, 
- változatosabb környezet, új ingerek megszerzése kerüli a monotóniát. 
 

A fenti megállapítások egységes szakmai követelményekben, együtt gondolkodásban 
tükröződhetnek vissza! A MASZ szakmai vezetőinek, a szakági vezetőknek és a klubedzőknek 
egyformán érdekük, hogy válogatott versenyzőink a legjobb eredményeket érjék el az adott 
nemzetközi viadalokon. Ehhez szükséges egy közös, egységesen kialakított munkaterv, ami 
pozitív hatással lehet mind a felépített rendszerre, mint a sportolókra egyaránt.  
Csak azokat a Héraklész kerettagokat támogatjuk az állami forrásokból, akik a kiírt szakági 
programokon részt vesznek, tudásuk legjavát nyújtják.  
A kerettag versenyzők edzőtől is kérem az együttműködést a lehetőségeikhez mérten, és 
esetleges jobbító szándékú megjegyzéseiket, szakmai meglátásaikat, és – ha van –estleges 
problémáikat adják át a szakág vezetőknek, és-vagy az UP szövetségi kapitánynak. 
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Ha a fenti gondolatokat figyelembe véve vágunk neki a következő évnek, akkor bízhatunk abban, 
hogy erősödik az élvonalunk, és a szakmai munkánk hatásfoka is mérhetővé válik! 
 

A Héraklész Bajnokprogram jelenlegi pénzelosztási e lvei: 
 
A Héraklész Bajnok programban 9 szakág vesz részt.  
 

- sprint, gát 
- távfutás 
- súly, diszkosz 
- gerely 
- kalapács 
- távol, hármasugrás 
- magas-rúdugrás 
- 7 próba 
- Gyaloglás 
Az UP kapitány – a szakági vezetők és az Edzőbizottság jóváhagyásával - a rendelkezésre 
álló pénzeszközöket több szempont alapján osztja le a szakágak felé. Ezek a szempontok az 
alábbiak: (A rendelkezésre álló összeg 100%) 
 
- 40% alaptámogatás , amit minden szakág egyformán kap meg. 
- 40% eredményességi támogatás , amit az elmúlt 9 év világversenyeken (ifi VB, junior 

VB, junior EB) elért szakági eredményessége (1-8. hely) határoz meg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Százalékos megoszlásban ez a következő: 

o sprint, gát   19,04 % 
o távfutás   18,68 % 
o súly, diszkosz  12,63 %   
o gerely    1,28 % 
o kalapács   38,82 % 
o távol, hármasugrás  1,09 % 
o magas-rúdugrás  4,22 % 
o 7 próba   3,11 % 
o Gyaloglás   1,09 % 

- 20% UP kapitányi keret, aminek a felhasználásáról az UP kapitány dönthet. 
A fenti arányok jól tükrözik az elért eredményességet, és a sikeres szakágak felkészüléséhez 
arányaiban jóval több pénz fog jutni a következő évben is. A gyengébben teljesített szakágak 
lehetőségei szűkebbek lesznek, amit vagy keretszűkítéssel, vagy a programok átalakításával lehet 
kompenzálni. lesz olyan edzőtábor is, ahol a keret versenyzői közül többüknek hozzá kell járulni a 
költségekhez. Az atlétika mérhet ő sportág , ezt a MASZ szakmai vezetésnek is szem előtt kell 
tartani az egyre szűkülő anyagi javak elosztásakor. 

Rövidtáv/
gátfutás

Távfutás Ugrás
Súly-

Diszkosz
Gerely Kalapács 7 Próba Gyaloglás

Junior EB 33 51 4 32 3 59 2 1

Junior VB 16 6 0 6 0 34 6 0

Ifjúsági VB 18 8 14 11 0 93 9 1

U23-as EB 37 37 11 20 4 26 0 4

Összpont 104 102 29 69 7 212 17 6

Helyezés 2. 3. 5. 4. 7. 1. 6. 8.

Nemzetközi Eredményesség Utánpótlás Világversenyeken 2002-2011
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Héraklész Bajnok Program 2012 
 

Válogatott keret 
 

Kiemelt kerettag:     Aki már volt döntős  az elmúlt évek világversenyén 
„A” kerettag:            Akinek esélye van kijutni a Junior VB-re 
„B” kerettag:           A jövő tehetsége, aki az elkövetkező években 
                                 potenciálisan esélyes világversenyre kijutni 
  

ssz.  név   klub szakág edző megjegyzés 

Összetett szakág szakági vezet ő: Bakai József    

1.  Krizsán Xénia  93 BHSE 7 próba Bakai József kiem elt 

2.  Krucsai Zsanett   95 HÓDIÁK 7 próba Héjja Antal  A kerettag 

3. Szűcs Noémi  97 HÓDIÁK 7 próba Héjja Antal B kerettag 

4. Huszka Nóra   94 KARC 7 próba Adamik Zoltán A kerettag 

5. Kádár Fanni 96  IKARUS BSE 7 próba ifj. Tomhauser István B kerettag 

6. Lipták Villő 96 BÉKÉSCSABA 7 próba Erdős Péter B kerettag 

7. Papp Kincső 96 BÉKÉSCSABA 7 próba Erdős Péter B kerettag 

8. Tóth Eszter 96 BÉKÉSCSABA 7 próba Erdős Péter B kerettag 

9. Hódosi Máté 93 PVSK 10 próba Dömötör Balázs A kerettag 

10. Tamási Ottó 94 KSI 10 próba Dömötör Balázs B kerettag 

Gerelyhajító szakág  szakági vezet ő: Paragi Ferenc    

1. Balogh Eszter   94 NYVSC gerelyhajítás Cserpák Róbert B kerettag 

2. Iványi Anna  93 HÓDIÁK gerelyhajítás Héjja Antal  A kerettag 

3. Makány Lili 95 KARC gerelyhajítás Adamik Zoltán B kerettag 

4. Moravcsik Angéla   96 Váci Reménység gerelyhajítás Magyari József  B kerettag 

5. Rab Attila  94 UTE gerelyhajítás Kőrös András B kerettag 

6. Gál Mihály 94 Sz. VSI gerelyhajítás Majercsik László A kerettag 

7. Kurdi Máté  95 VÁC gerelyhajítás Magyari József B kerettag 

8. R.Tóth Norbert  96 TDK gerelyhajítás Bertán I. Varga Lőrinc B kerettag 
Gyalogló szakág  szakági vezet ő: Dr. Urbán Ákos    

1. Lengyel Mariann 94 BÉKÉSCSABA gyaloglás Germán Tíbor A kerettag 

2. Kovács Barbara  93 BÉKÉSCSABA gyaloglás Germán Tíbor A kerettag 

3. Marton Mercédesz  95 BÉKÉSCSABA gyaloglás Urbanikné Rosza Mária A kerettag 

4. Récsei Rita 96 PVSE gyaloglás Srp Gyula B kerettag 

5. Bagdány Tomasz 95 TSC-Geotech gyaloglás Farkas Zoltán B kerettag 

6. Venyercsán Bence 926 Bp. HONVÉD gyaloglás Dr. Urbán Ákos B kerettag 

7. Srp Miklós  93 Bp. HONVÉD gyaloglás Dr. Urbán Ákos A kerettag 

8. Balogh Ákos 96 Hunyadi DSK gyaloglás Őze Tibor B kerettag 

Távolba ugró szakág szakági vezet ő: Kasperkiewicz Gábor    

1. Róth Luca 94 KSI távol Kasperkiewicz Gábor B kerettag 

2. Huszár Kitti 93 ARAK hármas Olasz Tamás A kerettag 

3. Szabó Beatrix 95 Csepel távol Görög Zoltán B kerettag 

4. Szabó Krisztina 95 Győr hármas Babos Rita, Farkas Roland B kerettag 

5. Thury Bence 95 KSI hármas Kasperkiewich Gábor B kerettag 

6. Juhász Tamás 95 DSC hármas Szabó Róbert B kerettag 

7. Magyar Zoltán 94 DSC SI hármas Szabó Róbert B kerettag 

8. Szilvás Bence 96 Dunakeszi távol Maracskó Pál B kerettag 

9. Szabó Márk 93 Kaposvár távol DovigyelCsaba A kerettag 

10. Kiss Viktor 94 KARC távol Kerék Csaba B kerettag 

11. Losonczi Gábor 95 HÓDIÁK távol Héjja Antal B kerettag 
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Kalapácsvet ő szakág szakági vezet ő: Németh Zsolt    

1. Árvai Krisztián 93 VEDAC kalapács Zentai Tibor A kerettag 

2. Pásztor Bence 95 VEDAC kalapács Zentai Tibor kiemel t 

3. Horváth Bálint 95 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt A kerettag 

4. Magas Dávid 96 Pápai SE kalapács Kis Károly B kerettag 

5. Szabó Bence 96 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt B kerettag 

6. Cser Márton 93 Dobó SE kalapács Németh Zsolt kiem elt 

7. Fertig Fruzsina 93 VEDAC kalapács Zentai Tibor kie melt 

8. Töreki Balázs 93 VEDAC kalapács Zentai Tibor A kerettag 

9. Kovács Dániel 95 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt B kerettag 

10. Kovács Adrienn 94 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt A kerettag 

11. Banga Beatrix 95 Dobó SE kalapács Németh László,  Zsolt kiemelt 

12. Bándli Zita 95 Dobó SE kalapács Németh László,  Zsolt  B kerettag 

13. Völgyi Helga 96 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt  kiemelt 

14. Gyurátz Réka 96 Dobó SE kalapács Németh László, Zsolt  kiemelt 

Magasba ugró szakág  szakági vezet ő: Ecseki Tibor    

1. Gerencsér Ádám 94 TSC magas Henyecz László A kerettag 

2. Geisz András 96 PVSK magas Ferenczi Imre B kerettag 

3. Bakosi Péter 93 NyVSC magas Bakosi Béla A kerettag 

5. Jankovics Dániel Csaba 95 KSI magas Tímár Mihály B kerettag 

6. Kiss Attila 96 IKARUS BSE rúd Etédi Endre B kerettag 

7. Fülöp Róbert 94 KSI rúd Gach Gergő B kerettag 

8. Czúth Réka 94 PVSK magas Ferenczi Imre kiemelt 

9. Pásztor Mercédesz 94 BEAC magas Jámbor József B kerettag 

10. Horváth Felícia 93 BHSE rúd Sátor Attila A kerettag 

11. Szabó Diána 93 BHSE rúd Szabó Dezső A kerettag 

Sprint, gátfutó szakág  szakági vezet ő: Kámán Ferenc    

1. Nguyen Anasztázia 93 HONVÉD SE sprint Szabó Dezs ő kiemelt 

2. Némethy Zsófia 93 ZALASZÁM-ZAC hosszú gát Kámán Ferenc B kerettag 

3. Varga Tímea 94 Szolnoki VSI sprint, váltó Ecseki Tibor B kerettag 

4. Nádházy Evelin 95 Postás SE sprint, váltó Csizsár Gábor B kerettag 

5. Jancsurák Sophie  93 VASAS gát Marton Lívia A kerettag 

6. Juhász Lilla  93 DELFIN SE gát Lengyák György A kerettag 

7. Zajovics Nóra 94 Győri Dózsa SE hosszú gát Babos Rita A kerettag 

8. Répási Petra 96  Csepeli SC  sprint, váltó Görög Zoltán B kerettag 

9. Gönczöl Máté 93 VEDAC gát Kungl József A kerettag 

10. Koroknai Máté 93 DSC-SI hosszú gát Giczei Csaba A kerettag 

11. Móricz Bálint  95 DELFIN SE gát Lengyák György B kerettag 

12. Szűcs Valdó  95 ZALASZÁM- ZAC gát Kámán Ferenc B kerettag 

13.  Csuhai Péter  95 BEAC sprint, 4x100 m Németh Ilona B kerettag 

Távfutó szakág  szakági vezet ő: Németh Gyula    

1. Kószás Krisztina 94 Győri Dózsa távfutás Babos Rita A kerettag 

2. Tóth Lili Anna 98 Dombóvár távfutás Fazekas Gáspár B kerettag 

3. Kéri Bianka 94 VEDAC távfutás Tóthné Stupián Anikó A kerettag 

4. Tóth Johanna 95 VASAS távfutás Bajzáné Marton Lívia B kerettag 

5. Matkó Csaba 93 DAC távfutás Ágoston Zita A kerettag 

6. Kubik Roland 93 TSC távfutás Reinach Ferenc A kerettag 

7. Tóth Áron 94 VEDAC távfutás Tóthné Stupián Anikó A kerettag 

8. Kilián Dánial 94 VEDAC távfutás Tóthné Stupián Anikó B kerettag 

9. Ludvig Benjamin 94 IKARUS BSE távfutás ifj. Tomhauser István B kerettag 

10. Kovács Ferenc 95 PVSK távfutás Freier Balázs B kerettag 
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Felmérésre meghívott versenyz ők /a mutatott formájuk alapján/ 
 

súly, diszkosz szakág  szakági vezet ő: Varga Sándor    

1. Váradi Krisztina   93 GANZ AIR diszkosz Csernák Z solt kiemelt 

2. Kajibás Dalma            95 Nyírsuli súly, diszkosz Kerekes László  B kerettag 

3. Bácskay Zsófia     97 Continent SE súly, diszkosz Bácskay Béla B kerettag 

4. Szikszai Róbert 94 Nyírsuli diszkosz Kerekes László  A kerettag 

5. Káplár János   94 Nyírsuli diszkosz Kerekes Lász ló kiemelt 

6. Simon Péter 94 HONVÉD SE súlylökés Saskői Alfonz A kerettag 

7. Rakovszki Tibor 94 KSI súlylökés Lukács László ki emelt 

8. Kecskeméti Marcell 94 HONVÉD SE súlylökés Saskői Alfonz A kerettag 

       

 vastag bet űvel: kiemelt versenyzők    

 Összesítés:      

 szakág fő     

 Összetett: 10     

 Gerely: 8     

 gyaloglás: 8     

 távol-hármas: 11     

 kalapács: 14     

 magas-rúd: 11     

 sprint, gát: 13     

 távfutás.: 10     

 súly,diszkosz:    8     

 összesen: 93     

Sprint, gátfutó szakág  /Váltó és tehetséggondozás/    

Budai Alexandra 94 KSI 4x100 m Karlik Pál váltóra 

Pálinkás Dóra 94 ARAK 4x100 m Varga Tamás váltóra 

Szarvas Dóra 94 DSI SE   Suba László jövő keret 
Jancsurák Anna  96 VASAS   Marton Lívia jövő keret 
Kozák Luca  96 DSI SE 4x100 m Suba László váltóra 

Palásti Luca 96 Nyírsuli   Széles Imre jövő keret 
Zsiga Mónika 96 ARAK  Varga Tamás jövő keret 
Bartha Dávid   94 Bonyhád SE 4x100 m Csábrák János váltóra 

Cseresznyés Bálint  94 PVSK   Ferenczi Imre jövő keret 

Hegedűs Ádám  94 ARAK 4x100 m Varga Tamás váltóra 

Molnár Attila  94 Dunakeszi VSE   Maracskó Pál jövő keret 
Molnár Gergely  94 Dunakeszi VSE   Maracskó Pál jövő keret 
Farkas Attila  95 Tiszaújváros   Jakab istván jövő keret 
Rády Zoltán 95 Dunakeszi VSE   Maracskó Pál jövő keret 
Kiss Csaba  96 Tiszaújváros 4x100 m Jakab istván jövő keret 
Nagy Dániel  96 PVSK   Ferenczi Imre jövő keret 
Balogh Dávid  96 Nyírsuli   Oroszi István jövő keret 

súly, diszkosz szakág  /tehetséggondozás/    

Kormányos Dániel 93 BÉKÉSCSABA súlylökés Eperjesi László  jövő keret 
Nánási István 95 Szolnoki VSI diszkosz Kocsis István  jövő keret 
Juhász Krisztián 95 Bp. HONVÉD súlylökés Saskői Alfonz  jövő keret 
Detrik Balázs 95 Hevesi SE súlylökés Kovács Gyula  jövő keret 
Papp Szabolcs 98 Hevesi SE súlylökés Kovács Gyula  jövő keret 
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A Héraklész Bajnok Program 2011/2012. évi szakági felkészülési programjai 
 

 
Súly-diszkosz szakág    készítette: szakági vezet ő: Varga Sándor 
 
2012. évi tervek 
 
2012.Junior VB.  Váradi Krisztina  diszkosz (döntőbe jutás)  
                                           Káplár János    diszkosz (döntőbe jutás) 
 Szikszai Róbert   diszkosz (döntőbe jutás) 
                                           Kecskeméti Marcell  diszkosz        (döntőbe jutás) 
                                           Rakovszki Tibor  Súlylökés    (B szint)  
.                                          Simon Péter   súlylökés (B szint) 
Edzőtáborok 
2011.11.02-04.      Edzőtábor                           9fő         Tata 
2011.12.27-30.                      Edzőtábor                               12fő          Budapest 
2012.04.02-07.                      Edzőtábor                                 8fő           Tata 
2012.04.30-05.05.                 Edzőtábor                                 8fő           Tata 
2012.07.02-07.                      Céltábor                                    6fő           Tata  
 
Fedett pályás és téli dobó bajnokságra való felkészülésre 1 napos edzéslehetőség ebéddel. 
Időpont egyeztetés: 06207774108. 
 
Felmérések 
 
2011. 11. 10.   Budapest    16 fő 
2012. 02. 04.   Budapest    16 fő 
2012. 04. 02.   Tata     A-B keret 
2012. 04. 30.   Tata     A-B keret 
 
 

Halász Bence 97 Ganz Air súly, diszkosz Míg György jövő keret 
kalapácsvetés  szakág  /tehetséggondozás/    

Bácskay Zsófia 97 Cont. COMP. kalapács Bácskay Béla  jövő keret 
Ikládi Patrik 97 VEDAC kalapács Zentai Tibor  jövő keret 
Szentivánszky Péter 98 VEDAC kalapács Németh László, Zsolt  jövő keret 
Toki Adriánn 97 Pápai SE kalapács Kis Károly  jövő keret 
Varga Balázs 98 Delfin SE kalapács Lezsák Balázs  jövő keret 
Halász Bence 97 Ganz Air kalapács Míg György jövő keret 

magasba ugró szakág  /tehetséggondozás/    

Szigeti Dalma Viktória 96 PVSK magas Fekete Viktória jövő keret 

Kiss Réka 97 IKARUS BSE rúd Etédi Endre jövő keret 

összetett szakág  /tehetséggondozás/    

Galambos Zsolt 1994 KSI 10 próba Tímár Mihály jövő keret 
Füredi Bence 1995 KSI 10 próba Dömötör Balázs, Zsivoczki A. jövő keret 
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Hétpróba szakág:    készítette: szakági vezet ő: Bakai József 
 
Kiindulásul szögezzük le, hogy a hétpróbára való felkészülést egy olyan módszernek tekintjük, 
ami hozzásegít más versenyszámokban is a kiemelkedő eredmények eléréséhez. Ilyen 
versenyszámok lehetnek a távolugrás, magasugrás, gátfutás és a gerelyhajítás. 
 
Célkitűzések : 
 
Junior VB 2012 
 
Dobogós helyezést érjen el Krizsán Xénia. 
Papírforma szerint (a 2011-es ifi VB eredményeket is figyelembe véve) harmadik helyre van biztos 
esélye. 
Krucsai Zsanett és Huszka Nóra közül (két fő indulhat) valamelyik versenyző 5200 pont feletti 
teljesítménnyel kerüljön a 12-be. 
2013- ban, a Junior EB- n mindkét versenyző az első nyolcban végezzen. 
2013- ban legyen hétpróbázónk az ifi VB n. 
Mindhárom versenyzőnek egyénre szabott felmérési tervet kell készíteni. 
Cél a leírt feladatok megoldásának folyamatos ellenőrzése. Az edző az éves tervben rögzítse a 
felmérési gyakorlatok pontos leírását, a várható teljesítményt és a teljesítés időpontjait. 
 
 
Központi felmérések: 
 
2012. január 7-8.   Budapest: 60 m gát – súlylökés- távolugrás- 800 m 
2012. április 28-29.  Budapest: 100 m gát- gerelyhajítás- távolugrás- 400 m 
 
A felmérési próbaszámokból is látszik, hogy nem a kondicionális képességeket mérjük, hanem a 
versenyzés előkészítést célozzuk meg. 
 
Edzőtáborok: 
2102. január 2-13.   Kanári szigetek /Krizsán Xénia+ 1 edző/ 
2012. március 5-16.   Formia //Krizsán Xénia+ 1 edző/ 
2012. április 2-20.   Portugália //Krizsán Xénia+ 1 edző/ 

A fenti táborok csak megfelel ő anyagi háttérrel valósíthatók meg! 
2012 április 5-13.    „A” kerettagok és edzőik /ill. saját költségen a „B” kerettagok 

     közül az egyéni felkészülési tervben jelzettek szerint./ 
     Közös edzőtábor az ugrókkal. pl. Olaszországban. 

 
2012. május 28- június 8.  Tata   minden kerettag és edzőjük. 
2012. október 27- november 3. Zalakaros  minden kerettag és 1-3 edző. 
2012. december 3-14.  Tata   minden kerettag és legalább 2 edző 
 
Javasolt kiküldetési szint a Junior VB.-re:  
 
5150 p (Jövőt építünk és nem kétszeri csúcsformát megkívánva „erőlködés gyakorlást”.) 
Teljesítésre kijelölt verseny május 19-20. ill, ha június 25-ig rendez valaki hétpróbát (ami lehet 
külföldön is). 
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Gerelyhajító szakág     készítette. szakági vezet ő: Paragi Ferenc 
        
Jövőbeli tervek 

2011:   11.26-11.27. felmérés 
2012:   02.11-02.12. felmérés 

04.14-04.15. felmérés. 
Jó lenne az egyes felméréseken a keretben lévő versenyzők edzőivel találkozni, a 2012-es év 
programját velük is megbeszélni. Célom, hogy az edzők kedvvel jöjjenek az edzésekre, 
felmérésekre a problémák megoldása érdekében. Szeretnék minden keretben lévő versenyzőről 
éves felkészülési tervet kapni. 
Azért terveztem csak három felmérést, mert nagyon szűkös a keret. A fennmaradó pénzből – ha 
lehet – céltábort szeretnék a VB-re kijutó versenyzőknek. (Két kiutazóra számítok.) Jövőbeni 
célom nemzetközi versenyeken való részvétel, és ott eredmények elérése. A Junior VB-re Gál 
Mihály és Iványi Anna kijutására számítok. 

Gyalogló szakág     készítette. szakági vezet ő: Dr. Urbán Ákos 
  

 A magyar fiatalok felkészültsége a nemzetközi tendenciákhoz képest. 

A világ közvetlen élvonalával, oroszokkal, kínaiakkal stb., nem vehetjük fel a versenyt, annyival 
szervezettebb a kiválasztási rendszerük, edzéslehetőségeik (elkülönített sportkollégiumi 
rendszer), motivációs szintjük. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban, hogy az utánuk 
keletkező űrbe – különösen európai szinten- akár a mi körülményeink között is oda lehetne érni. 
Általános tendenciaként tapasztalom, hogy az európai utánpótlás teljesítményei – a volt szovjet 
tagköztársaságok egy részét leszámítva -, különösen a női állóképességi számokban stagnálnak, 
esetenként visszaesnek. Nem tapasztalom azt a korábbi jelenséget sem, hogy a mediterrán 
országok (olaszok, spanyolok, franciák stb.), esetleg a nálunk fejlettebb atlétikával rendelkező 
németek, britek gyalogló utánpótlása fényévekkel lenne jobb a miénknél. Azt látom, hogy ha 
anyagi gondok ezen országok atlétikájában nem is jelentkeznek, de a kiválasztás terén ők is 
hozzánk hasonló problémákkal küzdenek. 

Ha mindhárom területen – technikai képzettség, kondicionális- és mentális felkészültség – akár 
csak kismértékben is előre tudunk lépni, akár fel is zárkózhatunk a közvetlen európai élvonal 
mögötti sorba. Persze mindez szervezett kiválasztás, a versenysportról a társadalomban 
kialakított negatív kép megváltoztatása nélkül, fővárosi atlétika nélkül kizárólag illúzió marad. 

A 2012. év tervezése 

a) A bajnok program továbbfejlesztése 

Egyetértek azon elképzeléssel, mely szerint a tehetségesnek látszó 11-14 éves gyerekek részére 
un. Képességfejlesztő Előprogram beindítása szükséges. Saját szakágamban látom, hogy a 
gyalogláshoz elengedhetetlenül szükséges csípő izületi és vázizomzati lazaság megteremtése és 
fenntartása során milyen előnyt élveznek azok a versenyzők, akiknek a nyújtó- lazító gimnasztika, 
a futóiskola pályafutásuk kezdetétől felkészülésük szerves részét képezi, azokkal szemben, akik 
az alapvető gyakorlatokkal esetleg a Héraklész-táborokban ismerkednek meg. Ezzel szemben 
azzal az elképzeléssel, miszerint a szakosodás idejét toljuk ki, ennek jegyében szakági 
bajnokságokat csak 15 éves kortól rendezzünk, nem értek egyet. A szakág mozgásanyagát 
lehetőség szerint 10-14 éves korban el kell sajátítani, mindössze arról van szó, hogy a szakági 
képzés nem mehet az általános képzés rovására, ez pedig az edzők felelősségi körébe tartozó 
kérdés. 
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Véleményem szerint –amennyiben az általános képzés fontosságát valóban szem előtt tartjuk- 
szakmai tévedés a serdülő csapatbajnoki rendszer jelenlegi formában való fenntartása. Ebben a 
korban még helytelen, hogy egy egyesület akár egy versenyszámban is kiállíthatja valamennyi 
versenyzőjét. Itt ahhoz, hogy az egyesületekbe kerülő valamennyi gyerek megtalálja az igazi 
szakágát, minden versenyszámban indítani kellene versenyzőt. Tudom, hogy ez bizonyos 
egyesületi érdekeket sérthet, de ha a magyar atlétika jövőjét tartjuk szem előtt, nincs más 
megoldás. 

b) Tervezett programok 2012.  

Miután anyagi lehetőségeink várhatóan a következő évben sem változnak kedvezően, az idén 
decemberre már fixált – a Pilonban dec.27.-30.-a között megtartandó táboron és felmérésen kívül 
- mindössze egy felmérést és két edzőtábort tudok összesen tervezni, amelyből az első részben, a 
második pedig teljes egészében az idei évhez hasonlóan csak a kapitányi keretből, illetve az 
esetleges jövő évi maradványból valósulhat meg. Ezúton kérem, hogy az eredményességi 
támogatás megállapításánál szíveskedjenek a Héraklész Csillag Program tagjának, Helebrandt 
Máténak – aki a Bajnok Programnak is oszlopos tagja volt - az idei U23 EB.-n elért 5. helyezését 
is figyelembe venni. 

Felmérés   2012. február 4.  Margitsziget   8 versenyző 1 edző 
    távok: junior-ifi fiú 15 km, lány 10 km, serdülők:  fiú, lány 5 km 
Edzőtábor   2012.március 2.-16.   Tunézia   8 versenyző 1 edző 
Edzőtábor  2012.december 27-30.  Budapest   8 versenyző 1 edző 

A kiemelt versenyzők esetleges további táborozási lehetőségei későbbi egyeztetést 
igényelnek. 

c) A 2012. évi junior VB. részvételre esélyes versenyzők.  

Mint azt az egyéni értékelésnél említettem, a junior VB. IAAF szintjét már idén három 
gyaloglónk elérte. Marton Mercédesz, Kovács Barbara és Srp Miklós. Hozzájuk reális eséllyel 
csatlakozhat még idei eredményei, látványos fejlődése alapján Lengyel Mariann is. Ebben az 
esetben válogatási helyzet állna elő.  

 
Kalapácsvet ő szakág    készítette: szakági vezet ő: Németh Zsolt 
.  

Nemzetközi és a hazai tendenciák a versenyszámban 

Versenyzőink technikailag felveszik a versenyt külföldi ellenfeleikkel. A fiúk kondicionális 
képességek terén is megállják helyüket. A lányaink erőszintje viszont érezhetően gyengébb 
vetélytársaiknál. Mentálisan nem lehet probléma, ha mindenki előbbre végzett a világversenyeken 
a rajtlistás helyénél. 
Csak nekünk, magyaroknak sikerült minden utánpótlás világversenyen kalapácsvetésben döntőbe 
kerülni. Lehet, hogy ilyenre korábban még tőlünk sem volt példa. A döntőbe jutottak közül csak 
Petronella öregedik ki a junior korból, így a 2012-es esztendő is eredményesnek ígérkezik. 
 

Egyéb gondolatok, ami az év tervezésével kapcsolatban felmerül 

Az Junior Világbajnokság fiú (4 fő) és leány (5 fő) kalapácsvetői számára egyértelműen ki kell 
dolgozni a válogatási elveket. 
Továbbra is szükség lenne egy profi szakemberre, aki össze tudna állítani személyre szabott 
étrendeket, amit be is lehet tartani és a táplálék-kiegészítőket is ismeri.  
Már látni kedvező változásokat a médiával és a sportágunk promóciójával kapcsolatban. Még 
tovább kellene javulni e téren, mert nagyon fontos a versenyzőknek, főleg a fiataloknak, hogy ne 
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csak maguknak sportoljanak, hanem megismerje minél szélesebb publikum a tevékenységük 
eredményét. 
Nem léptünk előre semmit a válogatott felszerelések terén. Remélem a beindított tárgyalások 
eredményre vezetnek majd és nem leszünk megint ilyen szedett-vedettek a világversenyeken. Az 
sem lenne baj, ha egy két figyelmes és praktikus dolog is be leférne a válogatott szettekbe.  
Ezeket a gondolatokat változtatás nélkül hagytam benne a tavalyi értékelésemből. Sajnos most is 
ugyanúgy aktuális! 
 

A 2012-es felkészülési program 

a. Edzőtábori tervek 

 

November  28-04.   Tata   Kiemeltek, Csillag-, Héraklész Program 
 Alapozást indító tábor:   állóképesség, ráhangolódás az alapozásra 
Január  11-28.   Dél-Afrika  Kiemeltek és UP kiemeltek 
       +Tatai napok+saját erő konstrukció 
 Meleg égövi edzőtábor a legjobbaknak: maximális erő, dobások 

Ptoscheftrom, lehetőség szerint felkészülési 
versennyel 

Április  02-06.   Tata   Kiemeltek, Csillag-, Héraklész Program 
 Vegyes felkészülés:    speciális erő, technika  

Április 30 - Május  04.  Tata   Kiemeltek, Csillag-, Héraklész Program 
 Vegyes felkészülés:  s  peciális erő, technika  

Július  ………. ???  Tata   Kiemeltek, Csillag-, Héraklész Program 
 Formába hozás:    gyors erő, technika  

 

November  26-30.    Tata  Kiemeltek, Csillag-, Héraklész Program 
 Alapozást indító tábor:   állóképesség, ráhangolódás az alapozásra 
 

b. Felmérési tervek  
 

December  09-10.   Szombathely kalapács (09.)  
Budapest  Sátor többi (10.) 

 Bő keret, mindenki, aki szóba jöhet valamelyik világversenyre. 

Február 03-04.   Szombathely  kalapács (03.) 
Budapest  Sátor többi (04.) 

 Bő keret, mindenki, aki szóba jöhet valamelyik világversenyre. 

Április 02.   Tata 
 A téli versenyek és felmérések alapján a legjobbak kerülnének behívásra 

Április  30.   Tata 
 A téli versenyek és felmérések alapján a legjobbak kerülnének behívásra 

Kalapácsvető szakág 2012. javaslat / szakág vezető: Németh Zsolt 
 
 



17 
 

Név szül. 
idő Klub 

PB 
2011 

Nemzetközi 
eredményei 

Top List 2011 
(2012-es 

Szemmel) 
Edző 

Árvai Krisztián 93 VEDAC 72,43/6kg Junior EB 9. ’11 Jun VB 5. Zentai Tibor 

Bácskay Zsófia 97 Cont.Comp. 59,74/4kg WBR U15/4kg ’11 Ifi VB 2013 3. Bácskay Béla 

Bándli Zita 95 Dobó SE 51,36 Ifi VB „B” szintes Jun VB d v. k ? 
Németh László és 

Zsolt 

Banga Beatrix 95 Dobó SE 56,54 
Ifjúsági VB 6. ’11 

EYOF 5. ’11 
Jun VB 31. 

Jun EB 2013 12. 
Németh László és 

Zsolt 

Cser Márton 93 Dobó SE 70,70/6kg Junior EB 8. ’11 Jun VB 11. Németh Zsolt 

Fertig Fruzsina 93 VEDAC 61,66 
Ifi Olimpia 7. ’10 
Junior EB 5. ’11 

Jun VB 8. Zentai Tibor 

Gyurátz Réka 96 Dobó SE 69,40/3kg 
58,06 és 
69,40/3kg 

WBR U15/3kg ’10 

Jun VB 18. 
Ifi VB 2013 1. 

Németh László és 
Zsolt 

Horváth Bálint 95 Dobó SE 69,55/5kg Ifi VB 25. Jun VB 2014 8. Németh Zsolt 

Kovács Adrienn 95 Dobó SE 55,86 
Ifjúsági VB 9. ’11 
Jun EB 25. ’11 

Jun VB 33. 
Jun EB 2013 16. 

Németh László és 
Zsolt 

Magas Dávid 96 Pápai SE 64,79/4kg - - Kis Károly 

Pásztor Bence 95 VEDAC 84,41/5kg 
Ifjúsági VB 1. ’11 

EYOF 1. ’11 
WR U18 ’11 

Jun VB 2. 
Jun EB 2013 1. 

Zentai Tibor 

Szabó Bence 96 Dobó SE 
66,88/4kg - - 

Németh László és 
Zsolt 

Töreki Balázs 93 VEDAC 70,77/6kg 
Ifi Olimpia 3. ’10 
Junior EB 10. ’11 

Jun VB 10. Zentai Tibor 

Völgyi Helga 96 Dobó SE 66,06/3kg 
55,91 és 
66,09/3kg Ifi VB 2013 2. Németh László és 

Zsolt 

 

Távfutó szakág     készítette: szakági vezet ő: Németh Gyula 
 

A 2012. év feladatai 

A 2012. év versenyeire való felkészülés az idei évben, a mezei OB késői időpontja miatt 
hasonlóan alakul, mint a tavalyi felkészülési év kezdetén. Feltételezhetően a pálya országos 
bajnokságok után a versenyzők pihentek, ezért nem szükséges és szakmailag nem indokolt a 
mezei OB utáni leállás. A tematikának megfelelően a munka folyamatos kell, hogy legyen!  

Jövőre junior VB-t rendeznek (Barcelona, 2012. július 1 0-15.). 

 Az erőviszonyokat és a korábbi évek szintjeit ismerve, 3-4 IAAF szintet teljesítő versenyzőnk lesz. 
A további hazai, fiatal élgárdának lehetősége lesz a nemzeti válogatottban bizonyítani 
rátermettségüket.  
A felkészülés menete megegyezik a már korábban bevált módszerrel, változás csupán a közös 
edzések helyszíne illetve távja. Mivel ismét tavasszal kerül megrendezésre a Kismaratoni OB, 
ezért a felmérő jellegű, közös edzéseket célszerű azonos talajon, kimért pályán teljesíteni. 
Lerágott csont, de leírom. Fiatal korban, amennyiben az időjárási viszonyok engedik, a szabadban 
célszerű végezni a téli felkészülést. Igazán így lehet lerakni az alapokat egy sikeres felnőttkori, 
tartós, jó szerepléshez! A csarnokban a 15-19 éves versenyzők hajlamosak a túl intenzív 
munkára, amelyből kiválóan tudnak teljesíteni a fedett pályás versenyeken, de ebben a korban 
nem erre van szükség. Ebben az időszakban növelhető a fájdalomtűrő képesség, amelynek 
megszerzéséhez sokrétű munka vezet (pl. tornatermi edzések). Erőt kell gyűjteni, fejleszteni a 
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keringést, az általános erőnlétet, amelyre tavasszal ill. nyáron és távlatokban lehet építkezni. A 
fiatal korban ez a legfontosabb! Nem jegyzi a történelem, hogy ki nyeri a fedett pályás serdülő, 
ifjúsági bajnokságot, ne csiszoljuk el gyémántjainkat tiszavirág életű eredményekért. Klasszis 
adottságú, fiatal versenyzőinket felnőtt korban kell eljuttatni a nemzetközi elithez. A fiatalkori EB-k, 
VB-k, EYOF versenyek csak egy állomás szabad, hogy legyen felkészítésükben, s ha így 
dolgozunk, dolgoztatunk tanítványaink oda fognak érni a felnőttek nemzetközi élvonalába. Ezt a 
megállapítást számos magyar példa bizonyítja. Tanítsuk meg és követeljük tanítványainktól a 
rendszeres nyújtó, lazító gimnasztikát, hogy elejét vegyük a sérüléseknek. Ezzel lehetőséget 
adunk a töretlen fejlődésre. Folyamatosan végzett, sérülésmentes út vezet a csúcsra! 
Nagyon jól bevált és felüdülést hozott, hogy a Csillag és Héraklész Program fiataljai közösen 
táboroznak, a jövőben is szeretnénk eredményesen együtt dolgozni. 
A program hatékonyabb működése és a középtávfutás eredményessége érdekében 
elengedhetetlen, hogy a fiatalabb, szakma rejtélyeiben kevésbé járatos kollégák kellő érdeklődést 
tanúsítsanak az eredményes edzők irányában és minden távfutó edző alázattal legyen az elmúlt 
esztendőkben kivívott sikereink iránt. 
Mindezt annak tudatában írom le, hogy egy kezemen meg tudom számolni azokat az edző 
kollégákat, akik a fent leírtakkal hasonlóképpen gondolkodnak és dolgoztatnak. Ezt jól bizonyítják 
az évek alatt ígéretesnek indult versenyzőkből lett elcsiszolt gyémántok.  
Tematika – Vázlat 

A közös edzéseken bárki, kortól és nemtől függetlenül részt vehet. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
1. 2012. JANUÁR 2-7. - EDZŐTÁBOR : BUDAPEST – HOTEL PILON  
 Elmélet: 

a) az eltelt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
c) a következő időszak fő feladatainak ismertetése, megvitatása 

2. MAKROCIKLUS : JANUÁR -FEBRUÁR : AZ AEROB ÁLLÓKÉPESSÉG MEGSZILÁRDÍTÁSA. 
  Gyakorlat: 

a) orvosi felmérés (futószalag, vér, antropometria)  
b) edzőtábori tematika szerint 

2. 2012. FEBRUÁR 4. 11:00 ÓRA – BUDAPEST- KSI PÁLYA VAGY NSI BETONKÖR  
Elmélet: 

a) az eltelt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
c) a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése 

Gyakorlat: 
 a) lásd melléklet 

3. 2012. MÁRCIUS 3. 11:00  - BUDAPEST- KSI PÁLYA VAGY NSI BETONKÖR  
Elmélet: 

a) az eltelt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése,megoldáskeresés 
c)        a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése: 

3. MAKROCIKLUS : MÁRCIUS-ÁPRILIS KÖZEPE: AEROB-ANAEROB ÁLLÓKÉPESSÉG 

FEJLESZTÉSE 
d)  dombedzés, mint erő-állóképesség fejlesztés beépítése a heti ritmusba 

Gyakorlat: 
 a) lásd melléklet 

4. 2012. ÁPRILIS 5-14.- EDZŐTÁBOR : TATA  
Elmélet: 

a) az elmúlt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
c)     a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése 
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4. MAKROCIKLUS : ÁPRILIS KÖZEPE-MÁJUS KÖZEPE: AEROB-ANAEROB ÁLLÓKÉPESSÉG 

ÉS GYORSASÁG-FEJLESZTÉS, SPECIÁLIS ERŐFEJLESZTÉS 
Gyakorlat: 
 a) edzőtábori tematika szerint 

5. 2012. MÁJUS 12-23. – EDZŐTÁBOR : TATA  
Elmélet: 

a) az elmúlt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
c) a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése, felkészülés a 

versenyidényre 
d) a formába hozás elméleti és gyakorlati megvalósításának ismertetése 

5. MAKROCIKLUS : MÁJUS KÖZEPE-JÚNIUS KÖZEPE: AEROB-ANAEROB ÁLLÓKÉPESSÉG, 
GYORSASÁG, FEJLESZTÉS MELLETT, FORMÁBA HOZÓ VERSENYZÉS 

  e) a helyes táplálkozás, mint teljesítményfokozó 
(előadó?) 

Gyakorlat: 
 a) edzőtábor tematika szerint 

6. 2012. JÚNIUS 9. – BUDAPEST BAJNOKSÁG  
A verseny nyílt, minden versenyz ő rajthoz állhat. 
6. MAKROCIKLUS : A FŐ- ÉS CÉLVERSENY IDŐSZAK, CSÚCSFORMA 
 KIALAKÍTÁSA 

- a versenyeztetés 
- a csúcsforma kialakítása  
- a versenyzés lélektana 
- a jó versenyzési szellem és célratörő versenyzés kialakítása 

Gyakorlat: 
a) célratörő versenyzés 
b) orvosi háttér 

7. 2012. AUGUSZTUS 1-25. – MAGASLATI EDZ ŐTÁBOR PIATRA ARSA (Románia, 2000m) 
Optimális felkészülési lehetőséget biztosítani azoknak a fiataloknak, akik az idei mezei EB-n 
ill. a 2013-as junior EB-n, EYOF, és ifi VB-n képviselhetik hazánkat.  

Gyakorlat: 
a) tematika szerint 
b) orvosi háttér 

 

Felmérési próbaszámok a korosztályok tükrében 

pályán illetve felmért beton körön 
 2011/2012 
 férfiak  n ők 
     életkor     
 6000 m 15 éves 6000 m 
 8000 m 16-17 éves 6000 m 
 10000 m 18-19 éves 8000 m 
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Magas-rúdugró szakág    készítette: szakági vezet ő: Ecseki Tibor 
 
Felmérések: 

2011.12.10.   Budapest A-B keret +3fő és edzőik és meghívottak  /17fő/ 
2012.01.14.   Budapest A-B keret+ 3fő és edzőik    /14fő/ 
2012.04.21.   Budapest A-B keret+ 3fő és edzőik ésmeghívottak /17fő/ 
2012.11.24.   Budapest A-B keret+ 3fő és edzőik    /14 fő/ 

 
Edzőtáborok: 

2011. 12. 27-31.  Bonyhád    7 fő 
2012. 04. 02-14.  meleg égöv    7 fő 
2012. 06. 02-07.  céltábor Tata    7 fő 
2012. 12. 27-31.  Bonyhád    7 fő 

Közös edzések:  
2011. 12. 27-28.  Bonyhád    9 fő 
2012. 01. 13-14.  Budapest    9 fő 
2012. 03. 24-25. Szolnok     9 fő 
2012. 05. 12-13.  Szolnok    9 fő 
2012. 05. 26-27.  Szolnok    9 fő 

Nem csak az a szempont, hogy az adott világversenyre „B” szinttel kijusson a versenyző, ha nem, 
hogy ott, nyolcas döntőbe kerüljön. „Bajnokokat” kell KERESNI, nevelni, legalább is törekedni kell 
rá. A cél nem lehet kevesebb. Mindenki bajnok szeretne lenni!  
Szeretném tapasztalataimmal, tanácsaimmal segíteni az edző, versenyző munkáját. 
 
Fedett pálya után újra értékeljük a keretet. 
A fedett pálya után reálisabban láthatjuk lehetőségeinket a szabadtéri szezonra. 
A Héraklész Program közvetlen utánpótlás bázisa fejlesztő kiválasztó lehet.  
A legfőbb feladat a tényfeltárás a hiányosságok feltárása, pótlása.  
    
2011 év végi és 2012. évi program és a legfontosabb versenyek 
 
2011. 
December  10.  felmérés I.   Budapest   Sátor  

27-30.  edzőtábor   Bonyhád v. Szolnok  6 fő 
2012 
Január  21.   Budapest Bajnokság     Sátor 

29.?   Pozsony 
31.?   Bécs 

Február  4-5.   Összetett OB F-J-I      Sátor 
11.   MASZ NK       Sátor 
18-19.  OB I-J        Sátor 
25-26.  OB        Sátor 

Március  3.   OB Serd.       Sátor 
10.   Serdülő Összetett OB     Sátor 

Május  5.   Atlétikai Világnap     Tiszaújváros 
12.   Váltó OB ? 
19-20.  Főiskolai OB       Veszprém 
26.   Vidék OB 
27.   ARAK KUPA 

Június  2-3.   V-VI. Diákolimpia 
9.   BHSE NK      Iharos pálya 
10.   Budapest Bajnokság    Budapest 
16-17.  Országos Bajnokság 
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23-24.  Budapest Bajnokság I-J 
25.   Jun VB nevezési határidő 
30.   Paulinyi emlékverseny Bp / ? 

Július  7.?   ARAK Kupa      Székesfehérvár 
8.   Balaton Bajnokság      Veszprém 
10-15.  Junior VB       Barcelona/ESP 
17.   CZE-SVK-HUN U18     SVK 
21.   Kelet Kupa      Debrecen 
25-27.  OB I-J-U23 ? 

Szeptember 15-16.  Összetett OB I-J 
22-23.  OB Serdülő 
29-30.  Ügyességi és Gátfutó CSB ? 

Október  6.   CRO-SLO-HUN U16 CRO 
  15.         2013-s felkészülés javasolt kezdési id őpontja 
           
 
Rövidtáv-gátfutó szakág   készítette: szakági vezet ő: Kámán Ferenc 
 
 A Bajnok Program szakágunkban jól beváltan működik. A kialakult és kollégák által elfogadott 
felkészülési rendszer hatékony. Az előprogram beindításához nem szeretnék a világversenyekre 
készülők keretéből felhasználni. Az előprogram egyébként is akkor jó befektetés, ha a serdülő 
korosztállyal foglalkozó edzőinket kiképezzük az alapok megtanítására és a tapasztaltak 
alkalmazására. Természetesen a közösen meghatározott előprogram elvárásainak a szakág is 
meg fog felelni. 
Az kiemelt keretbe javasoltak esélyesek a MASZ szint elérésére, a „kerettagok” pedig a nevezési 
szint teljesítésével, szponzori támogatással lehetnek VB csapattagok. A női 4 x 100 m-es váltó is 
teljesítheti a szintet. Az edzőtáborokba a kiemelt és kerettagok, illetve a harmadik csoportból a 
felmérésen és a fedett pályán kiemelkedően teljesítő versenyzőket szeretném meghívni. A 
felméréseken az edzők által javasolt további versenyzőket is fogadunk, a lebonyolíthatóság 
határáig. 
 
Programterv 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.13-14. Bp. Sátor felm+közös edzés 16 

03.31.-04.06. Zalaegerszeg edzőtábor 16 

04.20-21. Bp. felmérés 16 

05.13-18. Tata váltó tábor 8 

06.25-29. Tata céltábor 10 

12.13-14. Bp. fp  felm. 12 fő sz+étk 24 

12.27-30. Zalaegerszeg edzőtábor 20 
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Távol - hármasugró szakág   készítette: szakági vezet ő: Kasperkiewicz Gábor 
 
  Fiataljaink felkészültsége a nemzetközi mezőnyben: 
 
 Látatlanban kicsit nehéz megsaccolnom a nemzetközi mezőny képességeit. Talán jó lenne 
megkérdezni azokat a kollégákat is, akik  részt vettek ezeken a versenyeken. Adják át 
tapasztalataikat, szerzett ismereteiket! 
 
Korábbi tapasztalataimra támaszkodva úgy gondolom, hogy a kis merítési lehetőségnek, a 
kiemelkedően rossz feltételrendszernek, az egyre gyengülő és elavuló szakmai háttérnek 
köszönhetően szinte mindenben jelentősen le vagyunk maradva. 
 
Gondolom, nem mondok újat, de nekem úgy tűnik, hogy sportágunkban is egyre meghatározóbbá 
válik a családok anyagi háttere. A gazdasági válság miatt egyre inkább szükség lenne a családok 
és klubok a tehervállalására, de nekik is egyre kevésbé van pénzük a programokon történő 
részvételre. Tapasztalatom szerint nagy nehézségek árán tudtak a  szakág versenyzői, 
edzői részt venni a közös programokon, edzőtáborokon. További komoly problémát jelent, hogy 
egyre több feladat hárul a még pályán maradt kollégákra, egyre fáradtabb, fásultabb az edzői 
gárda.   
 
 
 
2012. évi szakági program 
 
Tendenciák, elképzelések: 
 
Már az elmúlt években is sokat „karcsúsodott” a szakág anyagi és  versenyzői háttere. Az idei 
serdülő országos bajnokság – remélem, hogy csak átmeneti tendenciát jelez – előre vetítette a 
sportágban várható létszám és a létszámmal összefüggő  minőségi változásokat. Szakágunkban 
a három évfolyamon a két versenyszámban és nemben összesen 107 rajthoz állás volt. Ez még 
akkor is alacsony, ha figyelembe vesszem, hogy ebben a korcsoportban egy versenyszámmal 
(női hármasugrás) kevesebb van. Ebből az alacsony létszámból ( pl.: fiú távolugrás = 9 fő ) egy 
serdülőkorú versenyzőt sikerült csak bevonni a Héraklész Programba. Ráadásul egy-egy jó 
képességű versenyzőért legalább 3-4 szakág versenyez és az esetek  többségében az edző 
lehetőségei határozzák meg, határolják be, hogy melyiket választják. 
A létszámproblémákból is eredő képességbeli és képzettségi problémák áthidalására a sportág 
vezetése egy új programot indít a Bajnok Program alatti korcsoport részére. Az új program 
remélhetően megoldja az alapképzési problémákat.  
 Ennek az új programnak várható hatása miatt lehetőség nyílik a hatékonyabb munkát lehetővé 
tevő, jobban mozgatható, finanszírozható alacsonyabb létszámok elérésére. 
A cél, hogy azok a versenyzők kerüljenek be a Bajnok Programba, akiktől komoly nemzetközi 
eredmény várható el. A fenti elképzeléseknek megfelelően a következő években kikerülnek a 
keretről azok a versenyzők, akik nem tudnak folyamatos fejlődési tendenciát mutatni.  
A Bajnok Programból „kiöregedő” versenyzők részbeni pótlására olyan ifi korú versenyzőket 
próbálok bevonni a közös munkába, akik a következő junior EB-n remélhetőleg eredményesen 
tudják képviselni a szakágat. Természetesen a korábbi gyakorlatnak megfelelően a fedett pálya 
után a keretet felülvizsgáljuk és lehetőség lesz a  ki és bekerülésre.  
 
Kiemelt versenyzők: 
 
Sajnos a szakágunk nem dúskál a kiemelésre alkalmas versenyzőkben,  de azért a két utolsó 
éves junior mindenképpen figyelmet érdemel. Márknak van komolyabb esélye az eredményes 
nemzetközi szereplésre, ezért igyekszünk minden energiát az ő felkészítésére fordítani. A 
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fiatalabbak közül még nehéz megmondani, hogy ki lehet az, akire komolyabban oda kell figyelni. A 
következő év fejlődése dönti majd el a kérdést. 
 
 2011.-2012. évi szakági programok: 
 
2011.XII.2-3.  Szakági megbeszélés, FELMÉRÉS Budapest 
2011.XII.17-18. Közös technikai edzés    Budapest/Bonyhád 
2011.XII.26-30. Összetartás, edzőtáborozás   Budapest 
2012. I.7-8.  Közös technikai edzés    Budapest 
2012. I. 14.  FELMÉRÉS      Budapest 
2012.III. ?  Edzőtábor (max. 2-3fő )   ismeretlen 
2012.III.31-IV.8. Meleg égövi edzőtábor (4-6 fő)  Horvátország 
2012.IV.21.  FELMÉRÉS      Budapest 
2012.VI.25-30. VB céltábor     Tata 
2012.november FELMÉRÉS      Budapest 
 
 
VB kijutásra esélyes versenyzők: 
  
Problémamentes felkészülés esetén mindkét 93-s születésű versenyző teljesítheti a részvételhez 
szükséges szintet. 
Szabó Márk esetében komoly testsúly- és önkontrollra, nagyon okos és óvatos terhelésre ( térde 
miatt ) lesz szükség. Továbbá sok-sok türelemre és önmérséklésre (nem csak szakmai oldalról)! 
 Huszár Kitti esetében is áll a testsúly - kontroll és az okos, óvatos terhelés. Kiegészítve a korábbi 
saroksérülései elkerülésének céljából a technikai kivitelezés komoly átgondolásával. 
  
Kívánom mindnyájuknak, mindnyájunknak, hogy sikeresen nőjünk fel az előttünk álló 
feladatokhoz! Sérülésmentes felkészülést és jó eredményeket kívánok mindenkinek! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Héraklész Program kerettag versenyz őinek kötelezettségei: 
 

• Tudásuknak megfelelő maximális odaadással végzett felkészülés. 
• A programokon való aktív és rendszeres részvétel. /felmérések, közös edzések, kijelölt 

edzőtáborok/ 
• Az esetleges kijelölt orvosi vizsgálatokon való megjelenés, a tanácsok maximális betartása. 
• Laboratóriumi ellenőrzés (teljes vérkép és vizelet) a kijelölt időpontban. 
• Rendezett iskolai háttér (az iskolai problémák negatívan hatnak az edzés teljesítményre) 
• MASZ szint teljesítése esetén /48 órán belül/ a doppingteszt elvégzése /Junior VB/ MASZ 

költségen 
• Szponzori szint teljesítése esetén /48 órán belül/ a doppingteszt elvégzése /Junior VB/saját,  

egyesületi vagy szakosztályi költségen 
A HÉRAKLÉSZ keretes versenyzők edzőinek  kötelezettségei: 
 
2012. január 20-ig  készítsék el versenyzőik felkészülési terveit, melyek a következőket 
tartalmazzák:  

• 2012. évi célkitűzések, 
• 2012. évi felkészülési terv, amennyiben eltér a HP szakági tervétől. 
• éves képzési cél(ok) (amitől a fejlődést várja), 
• 2012. évi verseny és eredmény terv, 
• a felkészülést nehezítő tényezők feltüntetése, 
• az elkövetkező 2 év célkitűzéseinek megfogalmazása. 
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Versenynaptár tervezet – 2012 
Vastagon a fiatalok szintteljesítési versenylehet őségei   

 
    

Január  21.  Budapest Bajnokság Sátor 
  29.  Junior - Ifj verseny Pozsony 
  31.  Nemzetközi verseny Bécs 
Február  2.  Nemzetközi verseny Bécs 
  4. Gyermekverseny SADE Zalaegerszeg 
  4-5. Összetett OB F-J-I Sátor 
  11. MASZ NK Sátor 
  11. Kondex Kupa Felnőtt verseny Zalaegerszeg 
  18. Royal Serdülő verseny Zalaegerszeg 
  18-19. OB I-J Sátor 
  25. ZIPARKER gyermekverseny Zalaegerszeg 
  25-26. OB  Sátor 
Március  3. OB Serd + Serdülő Téli Dobó OB Sátor 
  4 . Téli Dobó OB  Szombathely? 
  9-11. Fedett VB Istambul / TUR 
  10. Téli Dobó OB I-J Veszprém 
  10. Serdülő Összetett OB Sátor 
  13. Forest városi mezei Zalaegerszeg 
  17-18. Téli Dobó EK Bar 
  17. Kismaraton OB ? 
  21. ZALACO Megyei Mezei Diákolimpia Zalaegerszeg 
  24. 50km és U23 35km OB, Nemzetközi verseny   Dudince  
Április  15. 20 km OB Békéscsaba 

  21. 
 Nemzetközi gyalogló verseny, U20 -as 
válogatott viadal Podebrady 

  24. Zalavíz II.-IV. Városi Diákolimpia Zalaegerszeg 
  28. 10 000 OB ? 
  28. VEDACdobó+Világnap dobó  Veszprém  
  28. EU20-GEO Évadnyitó Zalaegerszeg 
Május  3. K&H V-VI. Megyei Diákolimpia Zalaegerszeg 
  5. Atlétikai Világnap  Tiszaújváros  
  6. Ugrógála Győr 
  8-9. II.-IV. Megyei Diákolimpia OTP Zalaegerszeg 
  12-13. Gyalogló VK  Saransk / RUS  
  12. Váltó OB ? 
  18. Zalaerdő Serdülő Vidék OB Zalaegerszeg 
  19-20. Főiskolai OB  Veszpré m 
    Összetett OB (feln őtt)  Veszprém  
  26. Vidék OB MOL -Zelka+KIA  Zalaegerszeg  
  27. ARAK KUPA  Székesfehérvár  
Június  2. 10 000 EK Palafrugell/ESP  
  2-3. V-VI. Diákolimpia   Budapest  
  3. U23 20km OB ? 
  9. CRO-HUN-CZE U20 Viadal   SLO 
  9. BHSE NK Iharos pálya  
  10. Budapest Bajnokság  Bp / ?  
  16-17. Országos Bajnokság  Szekszárd  
  17. EB nevezési határidő   
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  23-24. Budapest Bajnokság I -J   
  23-24.  Nemzetközi Junior verseny  Mannheim  
  25. JUNIOR VB nevezési határid ő   
  27-01. Európa -bajnoks ág Helsinki/FIN 
  28-29. Serdülő Összetett OB  Stadion? 
  30. Paulinyi emlékverseny, ORV Bp / ? 
Július  7.? Vidék OB Zalaegerszeg 
  7. Hegyifutó EB Guimaraes/POR 
  8. Balaton Bajnokság Veszprém 
  9. Olimpia nevezési határidő   
  10-15. Junior VB Barcelona/ESP  
  17. CZE-SVK-HUN U18 SVK 
  18. VEDAC verseny Veszprém 
  21. Kelet Kupa? Debrecen 
  25-27. OB I-J-U23 ? 
Augusztus  3-12. Olimpia/Atlétika  London 
Szeptember  2. NIKE Félmaraton  Budapest 
  7.  Junior válogatott viadal Szarajevo 
  14. PSMPROTECT UP Nagydíj Zalaegerszeg 
  15. U23 viadal CZE 
  15-16. Összetett OB I-J   
  15. Gyalogló CSB Balassagyarmat 
  22-23. OB Serdülő   
  29. U16 viadal   
Október  5. Medi-G Vas-Zala Zalaegerszeg? 
  6. Félmaraton VB BUL 
    CRO-SLO-HUN –SVK-CZE U16 CRO 
 7. Ügyességi és Gátfutó CSB ? 
  10. SPAR Maraton OB  Budapest 
  13. Mezei futóverseny  1.  Szombathely 
  27. Mezei futóverseny  2.  Szekszárd 
November  10. Mezei futóverseny 3.  Dunaújváros 
  24. Mezei OB Szentendre 
December  9. Mezei EB Szentendre 
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A 2012. év kiemelkedő eseményei /tudnivalókkal/ 
 

1.  Nemzetközi gyalogló válogatott viadal 
Április 21. Podebrady/CZE 
 
Versenyszámok: 

junior férfi 10km 
junior női   10km 

 
Versenyszámonként 3 fő indulhat, 2 főt pontoznak. 
 
Válogatás: 
A csapat a 2012. március 24-én Dudincében, az 50 km-es OB keretén belül megrendezendő 
verseny eredményei alapján. 
 

2. IAAF Gyalogló Világkupa 
Május 12-13. Saransk / RUS  
 
Versenyszámok:  Junior férfi 10km    Junior női 10km 
   
Időrend: Május 12.        
  16.00  10km JF     

17.00  10km JN 
   
    Tudnivalók a versennyel kapcsolatban 

• A versenyforma alapvetően csapatverseny, de lehetőség van az egyéni indulásra is. 
• A jelenlegi hazai erőviszonyok ismeretében csapatok részvételét nem támogatja a MASZ.  
• Egyéni indulásra akkor kerülhet sor, ha a 2012. tavaszi versenyszezonban az alábbi 

tudásszintet elérik a versenyzők: JF10km / 43:30 JN 10km / 48:00  
• Az ennél gyengébb eredmény esetén az esetleges szponzori részvétel lehetősége kerül 

mérlegelésre. 
• A szinteket 2012. tavaszi hazai és a nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyein 

lehet teljesíteni.(Dudince, 03.24. Békéscsaba 04.15. Podebrady, 04.21) 
• Csapathirdetés: 2012. április 20. 

 

3. CZE-HUN-SLO-CRO U20 válogatott viadal 
2012. 06.09.   tbd/.SLO 
 
Versenyszámok: 
 
Férfi:100/200/400/800/1500/5000/3000Ak/110G/99 cm/400G/4x100/4x400/M/T/H/R/S/D/G/K 
Női: 100/200/400/800/1500/3000/100G/400G/4x100/4x400/M/T/H/R/S/6 kg/D/G/K/6 kg/ 
 
Versenyszámonként 2 fő indítható, a 1993-ban, vagy később születettek közül 
 

Versenyszámonként 2 fő indítható 
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Válogatás:  
 Elsődlegesen a Júnis 2-3.-i V-VI. korcsoportos országos Diákolimpia alapján. Kivételes 
esetben az addigi versenyeken elért eredmények összehasonlítása alapján dönt a 
szövetségi kapitány. A Héraklész Bajnok Program kerettagjai a válogatásnál előnyt 
élveznek.  
A verseny szintteljesítő verseny a junior VB-re, ezért a lehető legerősebb csapattal 
szeretnénk részt venni a válogatott viadalon. 

4. 17. BAUHAUS Junior- Gála 
Június 23-24. Mannheim/GER 

 
A viadal 2012-ben a Junior VB-re az utolsó szintteljesítési lehetőség. Európa egyik 
legmagasabb színvonalú junior versenye, ami egyben felméri az európai erőviszonyokat.   
A házigazdák minden évben meghívnak egy 5-7 főből álló magyar csapatot. A 
versenyszámok még nem ismertek. 
 
Válogatás: 
 
Elsődlegesen a Junior VB-re MASZ szintet teljesítettek közül azok, akiknek ez a rangos 
esemény fontos a felkészüléshez és a nemzetközi versenyek hangulatának 
megismeréséhez. Az anyagiak (utazást kell fizetni) figyelembevételével lesz a csapat 
létszáma kialakítva, a versenyszámok függvényében az UP szövetségi kapitány dönt a 
kiutazó versenyzőkről az addig elért eredmények figyelembevételével.  
 

5. Junior Világbajnokság    
Július 10-15. Barcelona/ESP 
 
versenyszámok és szerfeltételek: 

 
Férfiak:  
100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 5000/ 10 000/ 3000ak/ 110g (99)/ 400g/ M/ T/ H/ R/ S/6 kg/ 
D/1,75 kg/ G/800 g/K/6 kg/ 10pr/ 10km gy/ 4x100/ 4x400 
 
Nők:  
100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 5000/ 3000ak/ 100g / 400g/ M/ T/ H/ R/ S/4 kg/ D/1kg 
G/600 g/ K/4 kg/7pr/ 10km gy/ 4x100/ 4x400 
 
Versenyszámonként 2 versenyző indítható. 
 
Korhatár:  
1993  – 1996 között született versenyzők indulhatnak 
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A Junior Világbajnokság szintjei 2012-ben 

 
férfi versenyszám női 

MASZ IAAF/szponzor  IAAF/szponzor MASZ 
10.50 10.64 100 11.96 11.68 
21.20 21.55 200 24.56 23.85 
46.95 47.95 400 55.25 53.60 

1:48.80 1:51.00 800 2:09.10 2:06.00 
3:44.00 3:48.00 1500 4:28.00 4:24.00 

  3000 9:35.00 9:20.00 
13:50.00 14:15.00 5000 16:40.00 16:20.00 
29:30.00 31:30.00 10 000   
8:50.00 9:10.00 3000 akadály 11:00.00 10:22.00 
13.80 14.24  110/100 gát 14.20 13.70 
51.50 53.34 400 gát 60.75 58.40 
217 215 Magas 180 182 
755 755 Távol 610 610 

15.70 15.60 Hármas 12.90 13.00 
520 500 Rúd 395 405 

18.80 18.00 Súly 14.50 15.40 
57.00 55.00  Diszkosz 47.50 50.00 
70.00 66.20 Kalapács 56.00 58.00 
70.00 66.50 Gerely 49.00 52.00 
7150 

7000 felnőtt szerek 
6875  Összetett 5150 5150  

42:30.00 44:20.00 10 km 
gyaloglás 

51:00.00 48:00.00 

40.10  4x100  45.20 
3:09.00/47.30  4x400  3:38.00/55.00 

 
Az IAAF több versenyszámban változtatott a szinteken, a MASZ szintek is néhány versenyszámban 
változtak. 
A szintekről: 
 
A Junior VB-on azok a versenyzők vehetnek részt, akik az IAAF szabályai szerint legalább 
a IAAF nevezési szintjét teljesítették.  
 
A MASZ szintek – a több éves gyakorlatnak megfelelően, az elmúlt junior 
világbajnokságait és a múlt évi Ifjúsági VB-t elemezve – úgy lettek meghatározva, hogy aki 
a VB-n is teljesíti legalább a szintes eredményt, döntőbe jutási esélye legyen az adott 
versenyszámban.  
A versenyszámok sajátosságainak megfelelően az erőviszonyok mindig változnak.  
A különböző versenyszámokban meghatározott szintek, egymással nem hasonlíthatóak 
össze, mert az adott versenyszám nemzetközi erőviszonyait tükrözik. 
Az IAAF viszont a szinteket nem mindig a nemzetközi erőviszonyoknak megfelelően 
alakítja, többször a rendezhetőség, a média, marketing szempontok szem előtt tartása is 
cél, ez is eredményezheti a szinteken való esetleges változtatást. 
 
A MASZ szint teljesítése /és a megfelel ő forma/ esetén a részvétel költségeit a 
szövetség állja. 
A szponzor szinttel utazó versenyzők költségeit az elutazás előtt be kell fizetni. 
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A kiutazás előtt minden csapattagnak (kiskorú esetén a szülőnek is) és a klub 
képviselőjének alá kell írnia egy „Etikai formanyomtatványt”, amely tartalmazza azt a 
viselkedési formát, amely a magyar csapat minden tagjára egységesen érvényes kell, hogy 
legyen az adott világverseny alatt! 
 
A feltüntetett IAAF szintek egyben a szponzori szinteket is képviselik, melyek elérése 
esetén a versenyzőnek lehetősége van /megfelelő forma esetén/ támogatás ellenében 
részt venni a Junior VB-on. (1-8. helyezés elérése esetén a MASZ visszatéríti a 
költségeket.) 
 
Szintteljesítés: 
 
A szinteket 2012 tavaszától –  június 25.-ig lehet teljesíteni a MASZ kiemelt versenyein 
(vastagon szedve a versenynaptárban), illetve az itt fel nem tüntetett - előre egyeztetett – 
külföldi versenyeken.  
Gyaloglásban és hosszútávfutásban március 24 - től lehet szintet elérni. 
Ugrószámokban a fedett pályás kiemelt versenyeken /Bajnokság, nemzetközi versenyek/ 
teljesített MASZ szintek megfontolás tárgyát képezhetik az elfogadásról.   
 
A MASZ szintek a versenyt követ ően / 48 órán belül/ elvégzett doppingteszt és annak  
negatív eredményével fogadhatók el.   

o „Szponzori szint  teljesítése esetén a szint hitelesítéséhez szintén kötelező a 
doppingteszt elvégzése, azonban ennek költsége a versenyzőt vagy klubját terheli. 
Amennyiben a versenyző nem veti alá magát doppingvizsgálatnak a szintteljesítést 
követő 48 órán belül úgy a szintet a MASZ nem tudja elfogadni. Amennyiben a 
versenyző a szezon során később MASZ szintet teljesít, úgy a MASZ szinthez 
társuló doppingvizsgálat költségét a Szövetség állja, azonban nem téríti meg a 
korábbi, szponzori szinthez tartozó mintavételi költséget”. 

 
Sérülés, betegség, formahanyatlás: 
 
A szintteljesítést követő sérülés, vagy betegség megkérdőjelezi a versenyző VB-n való 
részvételét. Ugyanígy mérlegelésre kerülhet a kiküldetés szempontjából a nagyfokú forma 
hanyatlás. Az erről történő döntés egyéni elbírálás alapján történik. 
 
Váltó csapatok 
 
Részvételük abban az esetben támogatható, ha a Héraklész Rövidtávfutó szakági 
programban meghatározott feltételeknek eleget téve, rendszeresen, egy csapatként 
készülnek. /Természetesen a kiírt MASZ szintet teljesítik/ 
A MASZ szinttől való elmaradás esetén mérlegelés tárgyát képezi, hogy a saját költségen 
való részvétel támogatandó-e. A mérlegelés tárgyát az elvégzett közös munka és az egyéni 
VB szintek megléte, valamint a tudásszintek adta várható eredményesség képezi.  

 

6. HUN-CZE-SVK U18 válogatott viadal 
2012. július 17.  tbd/SVK 
 
Versenyszámok: 

 
Fiúk: 100/200/400/800/1500/3000/2000Ak/110g/91,4/400g/84//M/T/H/11 m/R/S/5 kg/D/1,5 

kg/G/700 g/K/5 kg/svédváltó 
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Lányok:100/200/400/800/1500/3000/100g/76,2/400g/76,2/M/T/H/9 m/R/S/4 kg/D/1kg/ 
G/600 g/K/4 kg/svédváltó 

 
Versenyszámonként 2 fő indítható /1995 vagy később születettek/ 
 
Válogatás:  
 
A viadal a szúfolt versenyprogram miatt 2012-ben hétköznapra esik. Sőt a korosztály 
bajnoksága is a válogatott találkozó után lesz. Ez a 3-as viadal jó alkalom szintfelmérésre 
és a jövő csapatának építésére egyaránt. A csapatba kerülésnél a Héraklész Program 
kiemeltjei előnyt élveznek. A végleges csapat a Balaton Bajnoksággal bezárólag 
lebonyolított versenyek alapján lesz összeállítva. Kiemelt válogató versenyek: Bp. 
Bajnokság, Paulinyi Emlékverseny, ORV, Vidék OB, Balaton Bajnokság. 
 

7. 8 nemzet U20 válogatott viadal 
2012. szeptember 7. Szarajevó/BSH 
 
Versenyszámonként 1 fő indulhat 
Versenyszámok: még nem ismertek, de szűkített program, max. 7-7 versenyszám 
nemenként. 
Válogatás: 
A viadal rendkívül jó versenyzési lehetőség az őszi versenyszezonban, de csak azok 
számára, akik még komoly edzésben vannak. A válogatásnál a jó formában lévő 93-94 
esetleg 95-ös születésű Héraklész kerettagok részesülnek előnyben. 

8. HUN-CZE-SLO U16 válogatott viadal 
2011. október 6. tbd./CRO 
 
A viadal 5 ország részvételével a korosztály számára egy komoly nemzetközi megmérettetéssé 
vált.  
 
Versenyszámok:  
Fiúk:  100/300/1000/3000/100 g(84-8,50)/300 g(76,2)/4x100/4x300/vegyes/M/T/R/ 

S(4)/D(1)/G(600)/K(4) 3000 W 
 
Lányok: 100/300/600/2000/100g(76-,25)/300g/4x100/4x300/vegyes/M/T/R/S(3)/D/G/K(3) 

3000 W 
 
  A 4x300 m-es váltót 2 fiú és két lány futja, a sorrend: fiú – lány – fiú - lány 
 
Versenyszámonként 2 fő indítható 
Válogatás 
Az Országos Egyéni Serdülő Bajnokság eredményei alapján kerül kialakításra a csapat, (kivételes 
esetben lehet más döntése is az UP kapitánynak) melyben hasonló eredmények esetén a 15 
évesek elsőbbséget élveznek. 

9. EAA Mezei EB 
2012. december 9. Szentendre/HUN 
 
Versenyszámok:   

Junior férfi:  6 km egyéni és 4 fős csapat / 5 induló/   
Junior női:   4 km egyéni és 4 fős csapat / 5 induló/   
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A futó szakág kiemelt eseménye, a hazai rendezésű Európa-bajnokság. 
A szakág erőviszonyait mérlegelve, a program írásának időpontjában, az alábbi UP csapatok 
indulása látszik reálisnak: 

Junior  férfi csapat  
 
Junior n ői csapat  indítását a MASZ csak abban az esetben tervezi, ha a pályaversenyeken 
mutatott forma alapján /1500 m: 4:36,0 mp, 3000 m: 10:10,00 mp, legalább 4 fő, szakmai 
döntéssel/ alkalmassá válik egy megfelelő tudású csapat felkészülése a hazai Mezei EB-re. 

 
Megfelelő felkészültség esetén az egyéni indulás lehetősége adott ott, ahol nem lesz csapat. 
 
A csapatok kialakítása az EB-t megelőző sorozat verseny  eredményei alapján történik. 
A versenyek időpontja:  Október 13. Szombathely 

Október 27. Szekszárd 
    November  10. Dunaújváros 
    November 24.  Szentendre Mezei OB /dupla pontozás/ 
 
Szeretnénk egy pontszerzésre esélyes junior fiú csapatot indítani a mezei Európa Bajokságon.   
 
Ehhez tervszerűen terepen kell edzeni, felmérő mezei versenyeken kell elindulni a jelölteknek, a 
kihirdetett edzőtáborokban, összetartásokon részt kell venni, amelynek célállomása az országos 
mezei bajnokság lesz. 2012. november 24-én. 
 
Junior férfi keret :Tóth Áron/VEDAC/, Kilián Dániel /VEDAC/, Matkó Csaba /ARAK/, Szabó Sándor 
/Gyula/, Szögi István /TSC/, Király István /Mogyi SE/ + az időközben a szakági vezetés által 
javasolt versenyzők. 
 
Természetesen a válogató versenyek alapján kialakult sorrend lesz elsődlegesen a mérvadó az 
indulók tekintetében, de a közel azonos teljesítmények esetén az UP szövetségi kapitány dönt – 
szakmai érvek alapján - a csapattagokról.  

 
Egyéb szakmai jellegű információk: 

 

Egészségügy 
 
2012. januártól személyi változások lesznek egészségügyi vonalon. 
Nagy örömünkre dr. Pikó Károly ismét sportágunk segítségére lesz, és egy gyúróval is bővül a 
létszám Szűts Zoltán személyében. 
Az egészségügyi stáb 2012-ben: 

Dr. Illyés Árpád vezető keretorvos elsődlegesen: mozgatórendszeri témák 
Dr. Pikó Károly keretorvos  elsődlegesen: belgyógyászati témák 
Igaz Bálint  gyúró 
Szűts Zoltán  gyúró 
Benkovics Edit  gyógytornász 
 

Gyúró 
 
Nagy segítség lesz számunkra, hogy 2012. januártól Igaz Bálint  mellett, Szűts Zoltán  is a keret 
rendelkezésére fog állni, hiszen Bálint egy személyben nem tudta megoldani a sok esetben 
különböző helyszíneken történő edzőtáborokat, versenyeket és a felkészülést magát. 
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Szűts Zoltán idén már csapatainkkal utazott a Csapat EB-re és a Junior EB-re, ahonnan pozitív 
visszajelzések érkeztek munkájával kapcsolatban. Elérhetősége január 1-től:  
 
Igaz Bálint elérhetősége: 06 30 2137639 
Szűts Zoltán elérhetősége január 1-től: 06 30 970 1214 
 
Felhívom a versenyzők figyelmét, hogy a kiemelt kerettagoknak  - az UP kapitánnyal egyeztetve -
Igaz Bálintnál elérhetőek és hozzáférhetőek azok a modern kutatási és technológiai fejlesztéseken 
alapuló regenerációs és rehabilitációs eszközök, melyek nélkül a modern felkészülési rendszerben 
a regeneráció már nem képzelhető el. Javaslom az eszközök napi szintű rendszeres használatát, 
mert óriási mértékben felgyorsítja a napi regenerációs és sérülés utáni gyógyulási folyamatokat, 
mivel ezek sejt szinten hatnak, a speciálisan az emberi szervezetre kialakított legmodernebb 
kutatási eredményeken alapuló elektromágneses rezonancia elvén. 

Antidopping / Whereabouts / TUE 
 
WA / Holléti Információ 
A vizsgálati csoportba az alábbi versenyzők tartoznak: 
 
1. Olimpiai kerettagok 
2. Valaha eltiltott, de a versenyzést még folytató versenyzők 
3. Bárki, akit a MACS, a MOB vagy a MASZ id ő közben erre kötelez 
 
Az adatszolgáltatás szabálya: 
 
Minden arra kötelezett versenyző köteles megadni az edzés és verseny pontos helyszínét és 
teljes időtartamát. Csak azokon a napokon - amikor egyik sincsen - lehet megjelölni az otthoni 1 
órás időintervallumot. 
Azok a versenyzők, akik ezt a szabályt nem tartják be, „fekete ponttal” büntethetők. 
A WA adatszolgáltatással kapcsolatban Várkonyi István kollégáktól lehet segítséget kérni: 
istvan.varkonyi@masz.hu,  (1) 460 68 43 

TUE 
 
Minden olyan gyógyszer vagy terápia alkalmazása, amely tiltólistán szereplő hatóanyagot 
tartalmaz jelentési vagy engedélyeztetési kötelezettséggel bír. 
 
Az új tiltólista 2012 januárjában lesz hozzáférhet ő. 
Ezzel kapcsolatban széles kör ű információt olvasható a www.antidopping.hu  oldalon 
Tájékoztató a TUE kérelem kitöltéséhez  
 
Mely sportolóknak kell TUE engedélyt kérniük? 
• Akik a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) tagjai – lásd fent WA 
• Akik a Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (IRTP) tagjai – IAAF WA kötelezett 
• Akik olyan nemzetközi versenyen indulnak, ahol a nemzetközi szövetség az indulóknak 

ezt kötelez ően előírja 
 

1. TUE engedély köteles szerek, eljárások: 
Szájon át, rectalisan, intravénásan, intramuscularisan beadott készítmények valamint az 
Inhalációs úton alkalmazott Beta-2 Agonisták (csak formoterol, terbutalain) 
 
2. TUE engedélyt nem  igényl ő szerek, eljárások: 
A bőrgyógyászati (beleértve iontoforézist és fonoforézist), fül-, orr-, szem-, fogíny-, száj 
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nyálkahártyán és perianálisan alkalmazott készítmények és a PRP. 
Nem szisztémásan alkalmazott glucocortico-steroidok intraarticularis / periarticularis / 
peritendinous /epiduralis / intradermalis / injekciók / és inhalatív úton történő használata. 
Bog közül: Salbutamol, Salmeterol készítmények. 
2012. január 1-t ől lekerül a tiltólistáról a ß2-agonisták közül a fo rmoterol: 
Atimos 12ug inh. oldat, Chemoterol inh.po, Diffumax Easyhaller 12ug/adag, Foradil inh. kapszula, 
Forair inh. oldat, Formodual inh.oldat 
 
 
3. Asthmaellenes gyógyszerek kérelme: 
Asthma ellenes gyógyszer kérelem (és klinikai variációi) beadásának minimális követelményei: 

1. Teljes, részletes orvosi dokumentáció, kórtörténet 
2. Minden részletre kiterjedő dokumentáció a klinikai vizsgálatokról, különös tekintettel a  

specifikus légzésfunkciós vizsgálatokra (metacolin) 
3. Spirometriás vizsgálatok dokumentációja, FEV1 érték kimutatásával 
4.Légúti obstrukciós vizsgálat dokumentációja, demonstrálva a reverzibilisbronchoconstrictiót 

amennyiben a spirometria ismétlésre került rövid hatású Béta-2 agonista használat után 
5. Légúti provokációs teszt dokumentációja 
6.Vizsgálatokat végző orvos neve, szakterülete, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe 

 
4. Az elbírálás határideje: 
A beérkezett kérelmek elbírálásának határideje, a beérkezéstől számított 30 nap. 
A hiányosan kitöltött kérelmeket a hiány pótlása után újra be kell adni. 
Hiánypótlásra visszaküldött kérelmek esetében a határidő a pótlás beérkezésétől számított, újabb 
30nap. 
Fontos, hogy csak 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi véleményeket, laborleleteket és 
ambuláns lapokat lehet a kérelem mellékleteként beadni. Az ennél régebbi orvosi 
dokumentációkat a Bizottság nem veszi figyelembe! 
Figyelmeztetés! A több évre kiadott engedélyek évenkénti (12 hónap) felülvizsgálata kötelező. 
Az éves felülvizsgálati eljárás elmaradása esetén az engedély 12 hónap után érvényét veszti! 
 
Vizsgálati csoportba NEM tartozó versenyz ők 
Azok a versenyzők, akik nem tartoznak a vizsgálati csoporthoz, nem TUE kötelezettek. 
Azonban minden olyan esetben, amikor tiltólistán szereplő gyógyászati beavatkozást igényel a 
kezelésük, orvosi igazolást  kötelesek kérni a kezelést elrendelő orvostól, amit jól meg kell őrizni. 
Erre az igazolásra akkor lesz szükségük, amikor doppingvizsgálatra kiválasztják Őket, és 
igazolniuk kell a hatóanyag szervezetbe kerülését, ill. annak okát.  
 
További antidopping információ 
 

Felhívjuk a figyelmet egy újabban a táplálék kiegészítők jelentős részében előforduló 
hatóanyagra, a metilhexan  – ra, mellyel az elmúlt hónapokban Ausztráliában tömegével 
buktak a sportolók. Az anyag a fogyókúrás készítményekben is jelen van. Újabban muskátli 
olaj vagy geránium címen fut a tiltott összetevő. 

• A MASZ 2012-ben is kiadja az „Amit mindenkinek tudni kell” című összefoglalót, ami 
tartalmazza az antidopping témában mindenki számára fontos ismeretket és változásokat.  
Ezt a nyomtatványt január elején, az első fedett pályás Országos Bajnokságig minden 
szakosztályvezetőnek kötelessége átvenni és az információkat tagsági körében terjeszteni. 

• A MASZ továbbra is minden tőle telhetőt elkövet a tiszta felkészülés érdekében, de mivel 
minden sportolóhoz, edzőhöz és szülőhöz nincs módja eljutni, ezért feltétlenül életben 
kívánja tartani a felelősségláncot, melynek a szakosztályok szerves elemei. 
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Országos Csúcsok 2011 
  

MAGYAR SZABADTÉRI CSÚCSOK / HUNGARIAN OUTDOOR RECOR DS*  
   

FELNŐTT / SENIOR:       
FÉRFIAK / MEN:        
400 m:        

45.42 
Deák 
Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 1 Tallinn 2011.07.22 

NŐK / WOMEN        
Kalapács / Hammer Throw:       
71.33 Orbán Éva 84 VEDAC 2 Shenzhen 2011.08.19 
        
        
UTÁNPÓTLÁS / U23:       
FÉRFIAK / MEN:        
110 m gát / 110 m Hurdles:       

13.68/-0.9 Baji Balázs 89 
Békéscsabai 
AC 2.ed.1/1s2 Ostrava 2011.07.16 

13.58/-0.4 Baji Balázs 89 
Békéscsabai 
AC 2 Ostrava 2011.07.16 

35 km gyaloglás / 35 km Walk:       
2:39:18 Helebrandt Máté 89 Nyírsuli 1 Dudince 2011.03.26 
        
        
JUNIOR / U20:        
FÉRFIAK / MEN:        
400 m:        

46.01 
Deák 
Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 2 Izmir 2011.06.18 

45.74 
Deák 
Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 3 Velenje 2011.06.28 

45.42 
Deák 
Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 1 Tallinn 2011.07.22 

        
NŐK / WOMEN        
100 m:        
11.59/1.2 Nguyen Anasztázia 93 Bp.Honvéd 1 Budapest 2011.07.02 
11.55/0.5 Nguyen Anasztázia 93 Bp.Honvéd 6 Tallinn 2011.07.22 
4x100 m váltó / 4x100 m 
Relay:       
45.46 Junior válogatott / HUN-U20 Selected Team 1.ef.3/3h1 Tallinn 2011.07.24 
 (Munkácsy, Schmelcz, Kerekes, Nguyen)    
45.24 Junior válogatott / HUN-U20 Selected Team 6 Tallinn 2011.07.24 
 (Munkácsy, Schmelcz, Kerekes, Nguyen)    
        
        
IFJÚSÁGI / U18:        
FIÚK / BOYS:        
110 m gát / 110 m Hurdles /91:       

13.95/2.0 Szűcs Valdó 95 
Zalaszám-
ZAC 2.f.1/1r2 Székesfehérvár 2011.06.11 

Kalapács / Hammer Throw /5:       
83.92 WB Pásztor Bence 95 VEDAC 1 Veszprém 2011.06.11 
84.41  Pásztor Bence 95 VEDAC 1 Trabzon 2011.07.28 
        
LÁNYOK / GIRLS:       
Kalapács / Hammer Throw /3:       
69.40 Gyurátz Réka 96 Dobó SE 1 Veszprém 2011.07.09 
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Versenyeztetési korcsoportok 2012 
 
 
Felnőtt  1989 
 
U23   1990-1992 
 
Junior   1993-1994 
 
Ifjúsági  1995-1996 
 
Serdül ő  1997-1998 
Gyermek I.  1999-2000  tervezet! 
Gyermek II.  2001-2002 
 
 
 

A Szakmai programot a szakág vezetők, november 9-én, az Edző Bizottság december 7-én 
tárgyalta. 
 
A MASZ Elnöksége 2011. december 14-én hagyta jóvá. 

 
 
 
Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány 


