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Felnőtt Szakmai Program / 2007 
Mérei László  szakmai igazgató 

 
1, Összefoglaló a 2006.évről 
 

Nemzetközi események. A páros évek adta kevesebb világverseny feladatok 
ellenére  2006-ben felnőtt és utánpótlás szinten 16 válogatott szintű eseményen vett 
részt a magyar atlétika. Közülük legjelentősebb a gőteborgi Európa bajnokság volt.  
Az eseményen 19 atléta állt rajthoz, közülük négyen végeztek a legjobb nyolc között 
( kiemelkedő versenyzéssel Zsivoczky Attila ezüstérmet szerzett tízpróbában, 
Pars Krisztián 6./kalapács, Kiss Dániel 7./110 gát és Papp Krisztina 8./5000 m helyen 
végzett. További hat versenyzőnk zárta az EB-t elődöntős teljesítménnyel -16.). 
Harmincnégy pontszerző nemzet között ezzel a 22. helyet értük el.  
Az EB-n 48 ország indította versenyzőit.  
A Fedett pályás Világbajnokságon négy versenyzőnk állt rajthoz, a mini 
küldöttségből két elődöntős helyezés volt a legjobb eredmény   
A debreceni rendezésű Utcaifutó VB-n női csapatunk a hatodik helyen végzett  
( Kálovics Anikó/ országos csúcs – Staicu Simona – Rakonczai Bea).  
Az EB-n és a két VB-n 31 atlétánk képviselte színeinket. 
Az egyéni EK  I.osztályban a férfiak az 5., a nők a 6. helyet szerezték meg.  
Az Összetett EK Szuper Ligában férfi csapatunk a hatodik helyen végezve 
megtartotta tagságát a legfelsőbb osztályban. A nők az I.osztály 7. helyét elérve jövőre 
eggyel lejjebb folytatják. Papp Krisztina harmadik volt a 10000 m-es EK-n,  
Pars Krisztián és Varga Roland egyaránt az ötödik helyen zárt a Téli Dobó EK-n.  
Az év további válogatott jellegű eseményeinek sorába tartozik a Gyalogló Világkupa, 
ahol  nagyobb létszámú csapatunk rajtolt. Legjobb felnőtt helyezés az 50 km-es csapat 
9. helye volt. Válogatott viadalon szerepelt az  u23-as korcsoport ( CZE-FRA-HUN).  
A nyolc első hely mellett csapatban harmadikként végeztünk. 
A fiatalok csúcsversenye a Junior Világbajnokság volt, ahol egy ezüst (Németh 
Kristóf/kalapács) , egy 8. hely (Tóth László/ 3000 ak.) a döntős mérleg, és további hat 
elődöntős helyezést (-16.) rögzítenek a jegyzőkönyvek. A Gyalogló Világkupán férfi 
10 km-es csapatunk hatodik lett. A hagyományos országok közötti – húsz év alatti: 
u20, u18, u16  – viadalokon fiataljaink három csapat győzelem mellett 41 egyéni első 
helyezést szereztek. 
Az összefoglaló írásakor a 2006.évi Mezeifutó EB még hátra van ( dec.10.) 
 
Hazai szinten az előző évek gyakorlatát követve zajlott az idény.  
A MASZ abszolút pontversenyében 93 szo. szerzett pont (05: 98 /04: 102 /03:111 szo) 
Élen végzett a Honvéd, VEDAC, DSI-SI, UTE, MISI, Dobó SE, GEAC és a BCS. 
Az utánpótlás korcsoportban 82 a pontszerzők száma (05: 91 /04: 92 /03: 92) 
Élen végzett: VEDAC, BCS, Honvéd, KSI, , GEAC, Dobó SE, NYVSC-SI , MISI SC. 
A serdülőknél 73 szo. szerzett pontot (05: 81 /04: 81 /03: 88 szo). 
Élen végzett a KSI, BCs, TSC, ARAK, GEAC, Sz.MÁV-SI, BEAC, VEDAC 
Mindhárom kategóriában csökkenő létszámot mutatnak a pontszerző szakosztályok ! 
( A bajnoki pontverseny október 31.-i állapota került elemzésre.) 
A sport 21. keretébe került up. nevelési program ( exNAP) ebben az évben helyét és 
költségvetési lehetőségeit kereste, a bizonytalanságok ellenére több új elképzeléssel, 
támogatási formákkal és jó programmal észrevétetve magát.  
A Héraklész program továbbra is szervezetten működött, igyekezett megbírkózni az új 
évfolyamok adta új versenyzők / edzők beépítési feladataival. 
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Tapasztalatok. Az év csúcsversenye (EB) a nemzetközi szintre képes versenyzők szűk 
létszámát jelezte. A helyenként versenyprogram meggondolásból jóváhagyott európai 
szinteket 23 atléta érte el, közülük Göteborgban forma- és egyéb problémák miatt 18 
állt rajthoz ( csak kettő u23 korú !) és négy tudott a legjobb nyolcba kerülni.  
EK csapatunk a csoport második felében végzett, a nők sokáig Törökországgal voltak 
harcban a bentmaradásért ! 
 
Feltűnő volt az idény során a sérültek magas száma ( szakmai-, háttér- és egyéni 
problémák ?), ez  tömegesen tapasztalható volt az u23-as viadalon – ahol még 
szemléleti- és hozzáállás problémák is jelentkeztek. Súlyos jelzés : ebben a 
korcsoportban egy teljes programú két fős viadalon a magyar atlétika jelenleg 
nem tud kiállni csak u23-sokkal ! 
A problémakör megoldása egyrészt az edzői és ezen keresztül a versenyzői szemlélet 
formálásban kereshető, mely szerint a nevelési folyamat része a feladatok és 
kötelezettségek iránti felelősségérzet kialakítása, a saját érdekek felismerése nem csak 
rövid távon valamint a kommunikáció kölcsönössége a versenyző-edző-szakmai 
vezető viszonylatban. Másrészt a MASZ-nak fejleszteni kell az egészségügyi háttér 
megoldást, de a hangsúlyt a prevencióra kell helyezni az edzői, versenyzői és orvosi 
szemléletben egyaránt. 
 
A felkészülések műhelytámogatásokon át való – címkézett – megoldása nem teszi 
lehetővé a megbízható edzőtábori és egészségügyi háttér működtetését. A szervezés, 
lebonyolítás körülményes ( utófinanszírozás, értetlenkedés, stb.), a pénz nem mindig a 
valós célt szolgálja.  
Ennek ellenére törekedni kell az eredményességet jobban szolgáló megoldások 
megvalósítására, az azonos igényekkel rendelkező versenyszámokban készülő atléták 
közös edzőtáborozásának és ezen keresztül egészségügyi ellátásának megvalósítására. 
A versenyzőkben tudatosítani kell, hogy a felkészülési támogatásul szolgáló anyagi 
erőket önmagukra, a felkészülés hatékonyságának növelésére fordítsák. 
 
Az értékelési rendszer (pontverseny) nem segíti az igazi érték, a MASZ versenysport 
feladatainak megvalósítását, a nemzetközi eredményességet tekintve szinte öncélúnak, 
lokális csoportérdekűnek mondható.  
Ezért a bajnoki program felülvizsgálatra szorul, a felmérésjellegű ill. szakmailag 
megkérdőjelezhető célú és időpontú bajnokságok sorsáról objektív döntést kell hozni. 
Felül kell vizsgálni a pontrendszert, a meglévő aránytalanságokat meg kell szüntetni. 
Szakosztályi és edzői oldalon pedig azt a szemléletet kell kialakítani, hogy a – 
szakosztály egzisztenciáját szolgáló – pontgyűjtés harmonizáljon a fiatalok hosszútávú 
felkészítésével. 
 
Az év súlyos problémája volt az öt dopping ügy. A sportág Athén utáni helyzetében, 
foganatosított erőfeszítések ellenére újabb esetekkel találtuk szembe magunkat.  
( pl. csak az idei szezonban 2005. novembere óta - minden irányra kiterjedően - több, 
mint 160 hazai , és ötvenet közelítő nemzetközi vizsgálat történt; hat regionális 
felvílágosító, tájékoztató fórumot tartott a MASZ ; írásos ismertetők kerültek 
kiosztásra, az aláírt MOB szerződés is komoly kitételt tartalmaz a témáról, stb. )  
 
Az összefoglaló írásakor még folynak a fegyelmi eljárások, de általánosságban 
elmondható, hogy minden dopping eset az egyénnek önmagával, a sportággal 
szembeni súlyos felelőtlenséget, adott esetben az élversenyzőktől elképzelhetetlen 
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fegyelmezetlenséget jelenti. A személyes érdekek előtérbe helyezése egyre nehezebb 
helyzetbe hozza atlétikánkat.  
A háttér összetett. A szétesett – nem egyszer látszat, egzisztenciális gyűjtő 
szakosztályok, az eseményeket befolyásolni nem tudó, azok után kullogó edzők és 
környezet; a versenyzők megélhetési helyzete,a versenyben maradás vágya, a szakmai 
bizonytalanság, a kockáztatott vagy tudatlanságból, felelőtlenségből eredő rossz 
döntés alkotja a fegyelmiig, az eltiltásig húzódó láncolatot. 
 
Ennek hátrányos következménye még a felső vezetés és a véleményformálók által a 
sportág elmarasztalása, megbélyegzése; a támogatók elfordulása, a működési 
lehetőségek zsugorodása.  
Amennyiben az erőfeszítések nem járnak eredménnyel, felvetődhetnek a sportágon 
belüli, esetleg közösségeket is érintő szigorító megoldások. 
A probléma nemzetközi szinten is komoly. Az IAAF jelentős erőfeszítéseket tesz 
a jelenség visszaszorítására, amely a pénzdíjas versenyek minden szintű elterjedése 
miatt számukra sem  egyszerű feladat. 
 
A dopping problémakör megoldása is közös feladat.  
A szakosztályokra és edzőkre igen nagy felelősség hárul a nevelés és felvilágosítás 
kapcsán. Ahogy azt említettem, a MASZ igen széles körben lehetővé tette és a jövőben 
is tenni fogja a vezetők tájékozódási, informálódási lehetőségét. Sajnos negatív 
tapasztalat, hogy az érdeklődés igen alacsony volt. Nagy probléma azonban, ha a 
vezetők nem érdeklődnek, vagy az információ a vezetőktől nem jut el a 
versenyzőkhöz. A felvilágosítás olyan téma, aminek rendszeresen szerepelnie kell az 
edző-versenyző beszélgetésekben. 
A MASZ-nak azon kell dolgozni, hogy a jelenleginél sokkal szélesebb körben kínáljon 
alternatívát a versenyzők számára a doppinggal szemben. 
 
 
A szövetség, karöltve a szakosztályokkal és rendezőkkel, lebonyolította az év 
feladatait. A bajnokságok mellett a  nemzetközi események alkották  a téli és nyári 
idény kiemelt programját . A versenyek döntő többsége színvonalas volt. 
A tapasztalt problémák 2007-ben kiküszöbölhetők, ehhez nagyobb odafigyelésre, 
precízebb munkavégzésre van szükség, ehhez pedig arra, hogy az irodán belül 
elvégzendő munkát megfelelő számú ember végezhesse, mert jelenleg rendkívül 
túlterhelt az iroda. 
 
A rendezvények csúcspontja a kiválóan megrendezett Utcaifutó VB volt Debrecenben. 
Két új műanyagpályával is gyarapodott az atlétika ( Székesfehérvár,Tatabánya). 
 
A Magyar Atlétikai Szövetség vezetése ezúton is köszönetet mond mindenkinek,  
aki a maga területén 2006-ban is hozzájárult a sportág eredményeihez, működéshez. 

 
2, A 2007. év versenyeztetési korcsoportjai: 
    Felnőtt  1987 – ben, vagy korábban születettek 
    u23/ up 1985 – 1986 – 1987 
    Junior  1988 – 1989 
    Ifjúsági 1990 – 1991 
    Serdülő 1992 – 1993 – 1994 
    Gyermek 1995 – 1996 – 1997 
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3, A 2007. év kiemelkedő felnőtt nemzetközi eseményei, tervek 
 

11. IAAF Világbajnokság  
2007. augusztus 25. – szeptember 2.   Osaka/JPN 
- az elvárható teljesítmények elérésére képes szintesek indítása; 
- az olimpiai csapat gerincének kialakítása; 
- 1- 2 érem és 2-3 helyezés elérésére 

35. IAAF Mezeifutó Világbajnokság  
2007. március 24.     Mombassa/KEN 
- az erőviszonyok ismerete miatt a szövetség nem tervezi a részvételt 

  2. IAAF Utcaifutó Világbajnokság 
   2007. október 14.     Udine/ITA 
   - tisztes szereplés esetén indulásunk tervezésre kerülhet 

 29. EAA Fedett pályás EB   
2007. március 2.-4.     Birmingham/GBR 
- elfogadható eredményekre képes szintesek indítása; 
- 2-3 döntős helyezés 

   7. EAA Téli Dobó Kupa   
2007. március 17 – 18.    Jalta/UKR 

   - egyeztetés alapján a minőségi dobó élvonal részére tervezésre kerül 
 11. EAA 10000 m Európa Kupa   

2007. április  7.     Ferrara/ITA 
   - világbajnoki szint elérésére esélyesek indulása tervezésre kerül 
 7. EAA  Gyalogló Európa Kupa   

2007. május 20.     Leamington/GBR 
- helyezésre esélyes csapatok indítása egyeztetett tervezésre kerül; 
- világbajnoki szint elérésére esélyesek részvétele tervezésre kerül 

 EAA Európa Kupa  I.o./ B csop.  
2007. június 23.-24..     Milano/ITA 

   - cél: megtartani helyünket az első osztályban 
 EAA Európa Kupa összetett Szuper Liga /ffi   

2007. július 7.-8.   .  Tallin/EST 
   - cél: megtartani helyünket a Szuper Ligában 
 EAA Európa Kupa összetett II.o./női 

2007. július 7 – 8.     Maribor/SLO 
   - cél: közelíteni a feljutó helyezéshez 
 6.   EAA u23 Európa bajnokság  

2007. július 12 – 15.     Debrecen/HUN 
   - a teljesítő képes szintes atléták indítása; „olimpiai” tájékoztató 
   - 1-2 érem és 4-6 helyezés / 20 – 24 pont 
 14. EAA Mezeifutó EB   

2007. december 9.     Toro/ESP 
   - az év teljesítményei alapján, egyeztetés után kerül tervezésre 
 24. FISU Universiade    

2007 augusztus  9.-14.    Bangkok/THA 
- az indulásra jogosult  (VB részvételt nem gátló) szintesek 
rajthoz állása megoldhatóság esetén tervezésre kerül 

 SLO-CZE-HUN   u23 válogatott viadal 
2007. szeptember  22.     ………../SLO 
- nemzetközi tapasztalatszerzés a korcsoport részére 



 5

 
4, A 2007. évi versenynaptár jelentősebb versenyei 
 
 
Január  20. szo  MASZ verseny   Bp, Syma Csarnok 

26. pé  MASZ nemzetközi fedett  Bp, Syma Csarnok 
  28. vas  OB fedett serdülő   Bp, Syma Csarnok 
 
Február   3.-4. szo-v OB fedett összetett és e.verseny Bp, Syma Csarnok 
  10.-11. szo-v Bp. fedett bajnokság   Bp, Syma Csarnok 
  17.-18. szo-v OB fedett    Bp, Syma Csarnok 
  24. szo  OB Téli dobó    Bp, Népstadion ep. 
   
Március  3.-4.szo-v OB fedett Junior és ifjúsági  Bp.Syma Csarnok 

 2.-4. pé-v EAA Fedett EB   Birmingham/GBR 
    4.vas  Junior és ifj. Téli dobó  Népstadion ep. 
  17.-18. szo-v EAA Téli Dobó EK   Jalta/UKR 
  24. szo  IAAF Mezeifutó VB   Mombassa/KEN 
  24. szo  OB 50 km gyaloglás   Dudince/SVK 
  31. szo  OB mezei    Nadap 
 
Április    7. szo  EAA 10000 m EK   Ferrara/ITA 
  15. vas  OB maraton    Debrecen 
  29. vas  OB 20 km gyaloglás   Békéscsaba 
 
Május  12. szo  OB 10000 m    ……………….. 
  20. vas  EAA gyalogló EK   Leamington/GBR 
  19.-20. szo-v Főiskolás OB és mh.verseny  ………………… 
 
Június    9.  szo CZE – HUN – SVK  u18 vál  …………../CZE   
  10. vas  Vidékbajnokság   Zalaegerszeg 
  13. sze  CRO – SLO – CZE – HUN  u20 vál ……………./CRO 
  16.-17. szo-v OB hétpróba és Bp.bajnokság Budapest 
  22. pé  Gyermek CSB  I. ford.  ……………….. 
  23.-24. szo-v EAA  EK egyéni I.oszt.  Miláno 
  23.-24. szo-v Bp. junior és ifj.bajn.   Budapest 
  24. vas  OB up. 20 km gyaloglás  Szeged 
  29.-jul 1.sz-v OB up, jun, ifj.   Debrecen 
 
Július   3.-4.  ke-sz OB  serdülő összetett  Budapest  

 7.- 8. szo-v EAA Összetett EK ffi Szuper Liga Tallin/EST 
    EAA Összetett EK női II.o.  Maribor/SLO 
    7.  szo Honvéd nemzetközi   Budapest 
    8.  vas MASZ nemzetközi   Budapest 
  11.-15. sze-v IAAF Ifjúsági VB   Ostrava/CZE 
  12.-15. csü-v EAA u23 EB    Debrecen/HUN 
  19.-22. csü-v EAA juniorEB   Hengelo/NED 
  21. szo  Balaton Bajnokság   Veszprém 
  22.-27. hé-p EYOF     Belgrád 
  28.-29. szo-v 112. OB    …………………. 
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Augusztus   9.-14. csü-k Universiade    Bangkok/THA 
  25.-sze.2. sz-v IAAF Világbajnokság  Osaka/JPN 
 
Szeptember  1. szo  Serdülő CSB     Budapest 

 2. vas  OB félmaraton   Budapest 
   8.  szo  verseny    Budapest 
  15.-16.sz-v OB 10pr , OB váltó és verseny Budapest 
  22.  szo SLO –  CZE – HUN  u23 vál  …………./SLO 
  22.-23.szo-v OB serdülő    ………………. 
  29.  szo SLO – CRO – HUN  u16 vál  …………./SLO 
  29. szo  Gyermek CSB  II. forduló  Budapest 
 
Október   7.-8. szo-v OB ÜCSB serd-jun   Budapest 
  14. szo  IAAF Utcai VB   Udine/ITA 
  14. szo  OB Kismaraton   Székesfehérvár 
 
November 
 
December   9.  vas EAA  Mezeifutó EB   Toro/ESP 
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5, Világversenyek, válogatott viadalok 
 

11. IAAF Világbajnokság  
2007. augusztus 25. – szeptember 2.   Osaka/JPN 
  
Célkitűzés: - az elvárható teljesítmények elérésére képes szintesek indítása; 

- az olimpiai csapat gerincének kialakítása; 
- 1- 2 érem és 2-3 helyezés elérése 
 

A,  Szintek 
   Ffi        versenyszám   női 
  IAAF    IAAF     IAAF   IAAF 
                „A” szint        „B” szint           „A” szint        „B” szint 
 
  10,21  10,28  100 m  11,03  11,40 
  20,59  20,75  200 m  23,10  23,30 
  45,55  45,95  400 m  51,50  52,30 
  1:45,40 1:48,60 800 m  2:00,00 2:01,30 
  3:36,60 3:39,00 1500 m 4:06,50 4:10,00 
  13:21,50 13:28,00 5000 m 15:08,70 15.24,00 
  27:49,00 28:06,00 10000 m 31.40,00 32:00,00 
   2;18:00  Maraton*  2;42:00 
  8.24,60 8.32,00 3000 ak 9:48,00 9:58,00 
  13,55  13,62  110/100 g 12,96  13,11 
  49,20  49,80  400 gát 55,60  56,50 
  230  227  Magas  195  192 
  570  560  Rúd  445  430 
  820  805  Távol  670  660 
  17,10  16,70  Hármas 14,20  14,00 
  20,30  19,70  Súly  18,30  17,30 
  64,50  62,50  Diszkosz 61,00  59,00 
  78,50  74,00  Kalapács 69,50  67,00 
  81,00  77,80  Gerely  61,00  59,00 
  8000  7700  Tíz/Hétpr. 6000  5800 
  1;23:00 1;24:30 20 km gy.* 1;33:30 1;38:00 
  4;00:00 4;07:00 50 km gy.* 
   39,00   4x100 m*  43,90 
   3:03,30  4x400 m*  3:31,00 
 

* Gyaloglásban, maratonfutásban, váltófutásban csak meghatározott versenyeken 
lehet szintet elérni, lásd.: 
www.iaaf.org/statistics/standards/xml=osaka_2007/index.html 

  Indítható országonként max. három fő, az elért szinteknek megfelelően  
az alábbi variációkban: 

   a, három fő „A” szintes 
   b, egy vagy két „A” szintes és egy „B” szintes 
   c, egy fő „B” szintes 
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B, Szintteljesítési időszak: 
 
 Pálya versenyszámokban: 2007. május 26. – augusztus 7. 
 10000 m :   2007. április 7.  -  július 30. 
 *Utcai versenyszámok: 2007. február 1. – július 1.  
  * az IAAF előírása szerint / lásd. iaaf.org/… 
 Csapathirdetés:  2007. augusztus 8. szerda 
 

C, Szintteljesítő versenyek: 
 - külföldi versenyek közül mindazok, amelyek 2007. január elsején szerepelnek 

a nemzetközi versenynaptárban (Calendar 2007 / Varna) és megfelelnek az IAAF  
VB nevezéssel kapcsolatos előírásainak. A versenyeken elért eredményeket  
jegyzőkönyvvel igazolni kell. Eredmények elfogadása min. négy indulóval 
lebonyolított versenyekről lehetséges. 
 
- hazai versenyek / pálya: június 10.   Vidékbajnokság 
     Június 16.-17.   OB hétpr. és Bp. bajnokság 
     Június 29.-júli.1. OB up. 
     Július 7.  Honvéd nemzetközi 
     Július 8.  MASZ nemzetközi 
     Július 12.-15.  EAA u23 EB 
     Július 21.  Balaton Bajnokság 
     Július 28.-29.  112. OB 
     (* váltó versenyek az IAAF VB kiírása alapján) 
 
   / 10000 m május 12  OB 10000 m 
     Június 16.-17.  Bp.bajnokság (?) 
   / utcai  március 24.  Dudince / 50 gyal-20 gyal 
     ( a többi hazai gyalogló és maraton verseny 
       nem kvalifikál a VB-re !) 
 
D, A csapatba kerülés feltételei: 

- a szinteket a megadott időszakokban kell elérni. Szükséges a megbízható átlagforma, 
probléma mentes felkészülés, a folyamatos dopping vizsgálat.  
Az utcai számoknál egyeztetett kontrollt kell meghatározni a VB előtt. 

- Az USÁ-ban, a megadott szintteljesítési időszak előtt elért eredményeket itthoni 
egyeztetett megerősítés után lehet elfogadni. 

- tisztázatlan válogatási szituáció esetén (forma hanyatlás, sérülés, nevezhetőnél  
több szintes, keresztbe verések, nem stabil átlagok, stb.) válogató verseny kerül 
kiírásra: július 28.-29. / OB; 

- csapathirdetés előtt, több nevezhető szintes esetén (lásd.A pont= indíthatóság) az elért 
eredmények rangsorolásra kerülnek. A versenyző adott egészségi állapota, az idényben 
elért teljesítményei alapján a vitás eseteknél az „A” szint sem jelent biztos 
csapattagságot. Szakmai rangsorolás alapján és nevezhetőség esetén „B” szintes 
teljesítmény megelőzhet „A” szintes eredményt;  

- csapathirdetés előtt konzultáció az Edzőbizottsággal (a csapat minőségi kialakítása;  
„B” szintesek helyzete, javaslat az Elnökség felé); 
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E, Csapattagok: 
2006-ban kiemelkedő eredményt elért atléták, megfelelő átlagforma és egészségi 
állapot esetén szintteljesítési nélkül csapattagként készülhetnek: 

   Kővágó Zoltán diszkosz 
   Pars Krisztián  kalapács 
   Zsivoczky Attila tízpróba 
 

F, A keretek egészségügyi ellátása ( orvosok, gyúrás) a rendelkezésre álló 
anyagiak és a keretek erősorrendje alapján történik. Elsődlegesek a kiemelt (ol.) 
keretek. Részletes kidolgozás a 2007. évi költségvetés ismerete után történik. 
Az év során folyamatosan kiemelt feladat a dopping ellenőrzés. 
 
 

35. IAAF Mezeifutó Világbajnokság  
2007. március 24.     Mombassa/KEN 

  Nem tervezzük részvételünket. 
 

  2. IAAF Utcaifutó Világbajnokság 
 2007. október 14.     Udine/ITA 

 
  Versenyszámok/ ffi és női 20 km  egyéni és hármas csapat 
 Részvételünk az idény alapján, a versenyzőkkel és edzőikkel történő egyeztetés 
 után kerülhet tervezésre. Döntés a félmaraton OB után (2007. szept.2.). Jelen állás 
szerint női csapat indulására van reális esély  A csapat részvétele esetén cél a csapat 
nyolc közé jutása. 
  
 

 29. EAA Fedett pályás Európa bajnokság 
          2007. március 2.-4.     Birmingham/GBR 

Célkitűzés: - elfogadható eredményekre képes szintesek indítása; 
- 2-3 döntős helyezés 

A,  MASZ szint 
   Ffi        versenyszám   női 
  MASZ  U23    MASZ  U23 
  6,69  6,73  60 m  7,30  7,38 
  46,90    47,00  400 m  52,70  52,85 
  1:48,40 1:48,70 800 m  2:02,50 2:03,50 
  3:42,00 3:43,5  1500 m 4:12,00 4:13,70 
  7:55,00 7:58,00 3000 m 9:05,00 9:08,5 
  7,69  7,75  60 gát  8,07  8,15 
  228   226  Magas  192  189 
  565   560  Rúd  440  435 
  790  775  Távol  655  640 
  16,60   16,40  Hármas 13,95  13,70 
  19,80   19,50  Súly  17,80  17,50 
   meghívásos  Hét/Ötpr  meghívásos 
   meghívásos  4x400   meghívásos  
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B, Indulási lehetőség 
A versenyre az EAA nem határoz meg szinteket. A MASZ szintek a döntős 
szereplésre való esély alapján kerültek meghatározásra. Egy versenyszámban max. 
három fő indulhat ( kivétel a meghívásos versenyszámok.) Az U23 korosztály számára 
motivációs és menedzselési szándékkal külön szintek kerültek meghatározásra. 

 
C, Szintteljesítő időszak: 
A 2007.évi fedett pályás idény. A szintteljesítés lezárása: 2005.február 24. vasárnap. 

 
D, Szintteljesítő versenyek: 
A hazai (MASZ Téli Kézikönyv 2007) és a nemzetközi versenynaptárban  
(Calendar 2007/Varna) 2007.január 1.-én megtalálható versenyek.  
Nemzetközi szintű feltételek esetén osztrák és szlovák versenyek is. 

 
E, A csapatba kerülés feltételei: 
Szintes eredmény, megbízható átlagforma, dopping vizsgálat. 
Tisztázatlan válogatási szituáció esetén végső döntés a fedett OB alapján 
 
 ( A támogatások formája, mértéke és létszáma a MASZ 2007. évi költségvetésének 
ismeretében később kerül meghatározásra.) 
 

 7. EAA Téli Dobó Európa Kupa  
2007. március 17 – 18.    Jalta/UKR 
 
A, versenyszámok: 

 Ffi - női/ Súly, Diszkosz, Gerely, Kalapács 
B, Részvételünk 

 a világ élvonalába( vlrl. 1-10)  tartozó dobóink felkészülési terve és  
felkészülési állapota alapján, egyeztetés után tervezhető. 

 

 11. EAA  10000 m Európa Kupa  
2007. április  7.     Ferrara/ITA 
 
A, Versenyszámok 

 Ffi és női 10000 m egyéni és hármas csapat 
B, részvételünk 
A VB   szint elérésére esélyes versenyző (k) részére szakmai tervezés és megfelelő 
felkészültségi szint esetén, egyeztetés után tervezhető 

 
 

 7. EAA Gyalogló Európa Kupa  
2007. május 20.     Leamington/GBR 
 

- helyezésre esélyes csapatok indítása egyeztetett tervezésre kerül; 
- világbajnoki szint elérésére esélyesek részvétele tervezésre kerül 

 
  Ffi/  20 km hármas csapat 
    50 km hármas csapat 
  Női/  20 km hármas csapat 
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A, Indulási lehetőség 
A versenyen csak egy versenyszámban lehet indulni. 
A csapathírdetés időpontjáig az alábbi átlagok elérése esetén kerülnek 
 – szükség esetén közös teherviseléssel - nevezésre a csapatok/ 3 fő: 
ffi/20 km: 1;29:00 ffi/50 km: 4;10:00 női/20 km:  1;40:00 
- továbbá VB szint elérésére esélyes szintes,  
vagy 2007-ben azt megközelítő egyéni indulók. 

 
B, Válogatási időszak 2007. március 1. – május 6. 

 Csapathírdetés:  2007. május 8. 
 
C, Válogató versenyek 
Külföldi: minden olyan gyalogló verseny, amely szerepel 2007. január elsején a 
nemzetközi naptárban ( Calendar 2007/Várna) 
Hazai:  (tájékoztató: felmérés/Népstadion betonkör:  06.12.30.;07. 02.03.) 
   2007. március 24. OB 50 km és nemz.20 km./Dudince-SVK 
   2007. április 29. OB 20 km /Békéscsaba 
 
D, A csapatba kerülés feltételei 

 Megbízható teljesítmény, megfelelő egészségügyi állapot, dopping vizsgálat, 
 szakági egyeztetés. 
 

 
 

 EAA Európa Kupa / egyéni  I.o. B csoport 
2007. június 23.-24..     Milano/ITA 

 
  Ellenfelek/  ffi: BLR – BUL – ITA – POR – ROM – SRB – SLO – HUN 
    női: CYP – BUL – ITA – POR – ROM – SRB – SLO – HUN  
 Cél: megtartani helyünket az első osztályban 
 

A, Versenyszámok 
 Ffi-női/ 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 110g, 400g, 3000ak, 
   4x100, 4x400, M, R, T, H, S, D, K, G 

B, Indulási lehetőség 
 versenyszámonként egy fő indulhat.  

Négy kisérlet tehető: T, H, S, D, K, G versenyszámokban 
 

C, Válogatási időszak 
 tájékoztató időszak: fedett pályás idény, téli szabadtéri versenyek 
 szabadtéri pályaidényben 2007.május 12. – június 17. 
 csapathírdetés:  2007. június 18. 
 

D, A csapatba kerülés feltételei 
-    egyeztetés a csapattagságra esélyes versenyzők edzőivel; 
-    megfelelő átlagforma a válogatás lezárásáig; dopping vizsgálat; 
-    vitás esetekben a szakmai vezető döntése alapján; 
-    a váltók felkészülése, utazó kerete, összeállítása a felkért felelős edző javaslatának    
figyelembe vételével történik; 
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 EAA Európa Kupa / összetett  ffi Szuper Liga 
2007. július 7.-8.   .  Tallin/EST 

 
 Ellenfelek/ ffi: BLR – EST – ITA – NED – ESP – FRA – RUS – HUN  
 Cél: megtartani helyünket a Szuper Ligában 
 

A, Indulási lehetőség: három fős csapat és egy tartalék indítható 
 

B, Válogatási időszak 
 -  tájékoztató versenyek: téli fedett idény /szabadtéri egyéni versenyek 
 -  válogató versenyek: a nemzetközi naptárban  (Calendar 2007/Varna) 
     található összetett versenyek; 
     itthon: OB Főiskolás  2007. május 19 – 20./Bp. 
      Bp. bajnokság 2007. június 16 – 17./Bp. 
 -  csapathirdetés:  2007. június 20. 
 

C, A csapatba kerülés feltételei 
-     egyeztetés az összetett versenyzésre készülő ill, az ebben  
-     a versenyszámban is rajthoz állítható versenyzőkkel, edzőíkkel; 
-     a fedett idény után a keretek szűkitése, a csapatért felelős edzők felkérése, 
-     megbízható forma, probléma mentes felkészülés, dopping ellenörzés 

 
D, Keret  Ffi/ Zsivoczky Attila  Skoumal Péter  

     Kovács Norbert   Polonyi Tamás 
     Szabó Attila   ……………….. 
 

 EAA Európa Kupa / összetett  női  II. o. 
2007. július 7 – 8.     Maribor/SLO 

 
 Ellenfelek/ női: AUT – LIT – POR – SLO – TUR – HUN  - és egyéni indulók 
 Cél: közelíteni a feljutó helyezéshez 
 

A, Indulási lehetőség: három fős csapat és egy tartalék indítható 
 

B, Válogatási időszak 
 -  tájékoztató versenyek: téli fedett idény /szabadtéri egyéni versenyek 
 -  válogató versenyek: a nemzetközi naptárban  (Calendar 2007/Varna) 
     található összetett versenyek; 
     itthon: OB Főiskolás  2007. május 19 – 20./Bp. 
      Bp. bajnokság 2007. június 16 – 17./Bp. 
 -  csapathírdetés:  2007. június 20. 
 

C, A csapatba kerülés feltételei 
-     egyeztetés az összetett versenyzésre készülő ill, az ebben  

  -     a versenyszámban is rajthoz állítható versenyzőkkel, edzőikkel; 
-     a fedett idény után a keretek szűkítése, a csapatért felelős edzők felkérése, 

            -     megbízható forma, probléma mentes felkészülés, dopping ellenőrzés 
D, Keret: Ajkler Zita, Farkas Györgyi, Óvári Zita, Skoumal Réka,  Adamik Anna, 

Babos Rita 
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 6. EAA u23 Európa bajnokság 
2007. július 12 – 15.     Debrecen/HUN 
 

 A, Szintek: 
Ffi         versenyszám   női 
EAA szint     EAA szint 
 
10,60   100 m   11,85 
21,40   200 m   24,30 
47,40   400 m   55,00 
1:49,20  800 m   2:08,00 
3:45,00  1500 m  4:25,00 
14:12,50  5000 m  16:50,00 
30:15,00  10000 m  36:30,00 
8:55,00  3000 ak  10:30,00 
14,30   110/100 g  14,00 
52,20   400 gát  60,50 
218   Magas   180 
525   Rúd   385 
765   Távol   610 
15,80   Hármas  13,00 
17,60   Súly   15,00 
55,00   Diszkosz  50,00 
65,00   Kalapács  60,00 
70,00   Gerely   50,00 
7400   Tíz/Hétpr.  5500 
1;28:00  20 km gy.  1;45:00 
x   4x100 m  x   
x   4x400 m  x 

 
          Versenyszámonként max. három fő indítható. 

 
B, Szintteljesítő időszak 

Pálya versenyszámok: 2007. május 19. – július 1. 
10000 m:   2007. április 7.  -  június 17. 
Utcai versenyszámok: 2007. február 1. -  június 24. 

 
Csapathirdetés:  2007. július 2. 

 
C, Szinteljesítő versenyek: 
 

 - külföldi versenyek közül mindazok, amelyek 2007. január elsején szerepelnek 
a nemzetközi versenynaptárban (Calendar 2007 / Varna) és megfelelnek az EAA 
nevezéssel kapcsolatos előírásainak. A versenyeken elért eredményeket  
jegyzőkönyvvel igazolni kell. Eredmények elfogadása min. négy indulóval 
lebonyolított versenyekről lehetséges. 
 

hazai versenyek / pálya: május 19.-20.   OB Főiskolás 
június 10.   Vidékbajnokság 

     Június 16.-17.  OB hétpr. és Bp. bajnokság 
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     Június 29.-júli.1. OB up. 
   / 10000 m május 12  OB 10000 M 
     Június 16.-17.  Bp.bajnokság (?) 
   / utcai  március 24.  Dudince / OB 50 gy-20 gy. 
     április 29.  Békéscsaba  / OB 20 km gy 
     június 24.  Szeged   / OB up. 20 km gy. 
 
Megjegyzés: a pálya versenyeknél csak megfelelő technikai és versenybírói háttérrel 
rendelkező versenyrendezés esetén fogadható el a szintteljesítés; 
utcai versenyeknél csak  pályahitelesítő által minősített és dokumentált, továbbá a 
nemzetközi szövetség szabályainak megfelelően lebonyolított versenyeken elért 
eredmények kerülnek figyelembe vételre 
 
D, A csapatba kerülés feltételei: 

- a szinteket a megadott időszakokban kell elérni. Szükséges a megbízható átlagforma, 
probléma mentes felkészülés, a folyamatos dopping vizsgálat.  
Az utcai számoknál egyeztetett kontrollt kell meghatározni az u23 EB előtt. 
 

- Az USÁ-ban, a megadott szintteljesítési időszak előtt elért eredményeket itthoni 
egyeztetett megerősítés után lehet elfogadni. 

- tisztázatlan válogatási szituáció esetén (forma hanyatlás, sérülés, nevezhetőnél  
több szintes, keresztbe verések, nem stabil átlagok, stb.) válogató verseny kerül 
kiírásra: június 29.-július 1. / upOB; 
 

- csapathírdetés előtt, több nevezhető szintes esetén az elért eredmények rangsorolásra 
kerülnek.  

- csapathírdetés előtt konzultáció az Edzőbizottsággal (a csapat minőségi kialakítása;  
 javaslat az Elnökség felé); 

 
G,  Támogatás 
( A támogatás formája,mértéke,a további keretek  létszáma a NUPI Csillagprogram és 
a MASZ 2007. évi költségvetésének ismeretében később kerül meghatározásra) 

 
 Kiemelt keretek: lásd. u23 keret 
 
 

 14. EAA  Mezeifutó Európa bajnokság 
2007. december 9.     Toro/ESP 

  
A, Versenyszámok: 

 Ffi/ felnőtt  10 km  egyéni és négyes csapat 
  u23    8 km  egyéni és négyes csapat   

Női/ felnőtt    6 km egyéni és négyes csapat 
u23    6 km egyéni és négyes csapat 
 

B, Indulásunk 
a 2007-ös szabadtéri és utcai idény értékelése után, esélyesség és egyéni 
megbeszélések alapján kerülhet tervezésre. 
 
C, Döntés  a részvételünkről 2007. október 15 –ig    
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 24. FISU  Főiskolai Világbajnokság / Universiade 
2007 augusztus  9.-14.    Bangkok/THA 
 
A, Szintek: 

   Ffi       v.szám   Női 
 

   MASZ      MASZ 
szint      szint 

  10,45   100   11,70 
  21,00   200   23,50 
  46,80   400   52,80 
  1:47,50  800   2:03,50 
  3:41,00  1500   4:13,00 
  13:50,00  5000   15:50,00 
  29:00,00  10000   33:00,00 
  65;00    Félmaraton  76;00 
  13,75   100 gát  13,30 
  49,70   400 gát  57,00 
  8:34,00  3000 ak  9:50,00 
  1;26:00  20 km gy  1;33:30 
  39,80   4x100   45,50 
  3:06,00  4x400   3:33,00 
  223    Magas   190 
  545    Rúd   420 
  785    Távol   645 
  16,60   Hármas  13,90 
  18,80    Súly   17,00 
  60,00    Diszkosz  57,00 
  75,50    Kalapács  63,50 
  75,50   Gerely   56,00 
  7600   7pr   5700 

 
B, Indulási lehetőség 
Versenyszámonként két fő indítható. Indulhatnak azok a magyar állampolgárságú 
1979. január 1. és 1989. december 31. között született atléták, akik valamelyik hazai 
vagy külföldi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói, vagy diplomájukat 2006.-
ban szerezték. A hallgatói státuszt ill. a diploma keltét hitelesen igazolni kell. 
A MASZ kéri az érintettek nevét és adatait a szövetségbe eljuttatni. 
A szintek kialakítása a döntős szereplés esélyével készült. 

 
C, Szintteljesítő időszak 

 Pálya versenyszámokban: 2007. május 26. – július 21. 
 10000 m :   2007. április 7.  -  július 15. 
 Utcai versenyszámok: 2007. február 1. – július 1. / az IAAF előírása szerint  

 Csapathirdetés:  2007. július 23. hétfő,  
amennyiben a MEFS nem rendelkezik másként. 

 A MEFS versenyzői és vezetői kvótája a program írásakor még nem ismert. 
 Kis létszám esetén rangsorolás, ill. a saját költség megoldás kerül előtérbe ! 
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D, Szintteljesítő versenyek: 
 - külföldi versenyek közül mindazok, amelyek 2007. január elsején szerepelnek 

a nemzetközi versenynaptárban (Calendar 2007 / Varna) és megfelelnek az FISU 
nevezéssel kapcsolatos előírásainak. A versenyeken elért eredményeket  
jegyzőkönyvvel igazolni kell. Eredmények elfogadása min. négy indulóval 
lebonyolított versenyekről lehetséges. 
- hazai versenyek / pálya: június 10.   Vidékbajnokság 
     Június 16.-17.   OB hétpr. és Bp. bajnokság 
     Június 29.-júli.1. OB up. 
     Július 7.  Honvéd nemzetközi 
     Július 8.  MASZ nemzetközi 
     Július 12.-15.  EAA u23 EB 
     Július 21.  Balaton Bajnokság 
   / 10000 m május 12  OB 10000 m 
     Június 16.-17.  Bp.bajnokság (?) 
   / utcai  március 24.  Dudince / 50 gyal-20 gyal 
     április 29.  Békéscsaba  / OB 20 km gy 
     június 24.  Szeged   / OB up. 20 km gy. 
 
Utcai versenyeknél csak IAAF pályahitelesítő által minősített, dokumentált és az IAAF 
szabályainak megfelelően lebonyolított versenyek kerülnek figyelembe vételre. 

 
E, A csapatba kerülés feltételei 
-  a szinteket a megadott időszakban kell elérni. Szükséges a megbízható  
   átlagforma, probléma mentes felkészülés, a folyamatos dopping vizsgálat. 
- Az utcai számokban elért eredményeket egyeztetett kontroll teljesítménnyel  
   a   verseny előtt meg kell erősíteni.  
-  az USA-ban elért – szintteljesítési időszak előtti – eredményeket a  
    versenyző   edzőjével egyeztetetten szint közeli eredménnyel itthon meg  
    kell erősíteni. 
-  az esetleges vitás esetek a július 21.-i hétvégén kerülnek lezárásra. 
-  utaztatási probléma esetén (MEFS) szakmai sorrend    kerül felállításra 
- tekintettel arra, hogy az Universiadét a VB előtt rendezik, 
  az élvonal indulása szakmai egyeztetés tárgyát képezi 
 
 
 

  SLO – CZE – HUN  u23 válogatott viadal 
2007. szeptember 22.     …………………/ SLO 
 
A, Versenyszámok  
ffi/  100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110g, 400g, 3000ak, 

4x100, 4x400, M, R, T, H, S. D, K, G 
 női/ 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 100g, 400g,  
  4x100, 4x400, M, R, T, H, S, D, K, G 
 

B, Indulási lehetőség:  
1985-ben, vagy később születettek részére versenyszámonként két fő ,  
a korcsoport a fiatalabbak irányába nyitott.   
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 C, Válogatás az eseményre: 
 - tájékoztató versenyek: jún. 29. – júli.1. OB up, jun, ifj. 
     júli. 28.- 29.  OB 
     szept. 8.  verseny (serd.CSB keretében) 
     szept.15.-16.  verseny (OB 10pr keretében) 
 
 D, Csapathírdetés: 2007. szeptember 17.   

 
 

……………………………… 
 
 
6., Költségvetési háttér 
 
 Az anyag elfogadásakor a szövetség 2007. évi anyagi háttere ( így a felkészülésre is 
fordítható összeg)  nem ismert. Várhatóan jelentősen befolyásolja a  mozgósítható forrásokat 
azok mértéke és címkézettsége.  
( Az eddig követett gyakorlat : a Műhelytámogatás egyénre nevesített és általános 
szakosztályi működésre fordított összege – amennyiben ezt a szisztémát kell követni -  
felülvizsgálatra szorul a mértékadóan minősítő nemzetközi szereplés hangsúlyozása 
érdekében.) 
 
7, Egyeztető megbeszélések, felkészülési programok 
 
 A Szakmai program jóváhagyása után, a világversenyeken jó szereplésre esélyesekkel 
és edzőikkel, vezetőikkel személyes találkozókon kerülnek megbeszélésre a 2007.évi tervek.  
Tőlük a felkészülés írásos anyaga is bekérésre kerül. 
Ennek program pontjai: - eredmény elvárások és képességfejlesztési fő feladatok 2007-ben; 
      - főversenyek, eredmény tervek; 

   - felkészülési ciklusok, az időszakok fő feladatai; 
   - edzőtábor tervek; 
   - egyebek; kérések, észrevételek; 
 

A felkészülési tervek beküldési határideje: 2007. december 15. 
 
8, u23 keret 
 

A korcsoporttal való hangsúlyos foglakozás jelentős feladata a hosszú távú  felkészítés 
segítése és a Debrecenben megrendezésre kerülő u23 EB-n való jó szereplés.  

Szakszerű és közös gondozásuk érdekében a kerettagok részére - az elmúlt évhez 
hasonlóan -  a MASZ a Heraklesz programmal közösen,   annak a fiatalok és edzők által jól 
ismert szisztémáját követve –közös felméréseket, összetartásokat szervez. 
(Az „A” és „B” keret részére ajánlott, esetenként kötelező).  
A felmérési program és az időpontok a Heraklesz programmal közösen kerülnek 
meghirdetésre. 
 
A keretek további gondozását segíti a  „Csillag Program”  tehetséggondozó támogatása. 
A keretszámok ismeretekor a kiemelten támogatottak névsorát és a felhasználások 
irányultságát a MASZ  meghatározza 
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9, A felkészülést segítő edzőtáborokról 
 
( Tata és más helyszínek) a szövetség előzetes tervet juttatott el a a MOB-hoz.  
A táborok költségvetési háttere a 6, pont alapján később kerül nyilvánosságra. Előtérbe 
helyezendő a szakágankénti közös munka tervezése. 
Az igényelt és kivitelezhető táborozások ( nemcsak Tata ) a lehetőségek alapján  egyéni 
megbeszélések ill. a felkészülési tervek alapján kerülnek megvalósításra.  
 
 
 
10, Egészségügyi háttér 
 
 A MASZ vezető orvosa dr. Illyés Árpád. Fő feladata a kiemelt keretek eü.felügyelete, 
a TUE engedélyek koordinálása, felvilágosító és megelőző tevékenység. Gyúróként – az 
elmúlt évhez hasonló megoldásban – Hetey Péter dolgozik a válogatott mellett.  

 
 

11, A Magyar Atlétikai Szövetség Egészségügyi Felkészülési Terve - 2007 
 
A felnőtt atlétikai keret felkészítése jórészt egyéni, a versenyszám, valamint a tervezett 
versenyek figyelembe vételével történik. Így szinte minden versenyzőre más és más szakmai 
és egészségügyi felkészülés/felkészítés vonatkozik, azonban az egészségügyi felkészülés 
irányvonalai megadhatóak: 

 1. Olimpiai kerettagok teljes körű szűrővizsgálaton való részvétele(OSEI (Kötelező) 
(2007 február/március) 

 2. Teljesítmény élettani tesztek (főleg pályatesztek, és/vagy OSEI labor) (Kötelező) 
(2007 év során 2-3 alkalommal, edzőkkel 
egyeztetve) 

 3. Bizonyos labor-, élettani- és antropometriai paraméterek rendszeres ellenőrzése  
(igény szerint, egyénileg, versenyszámtól 
függően évente 3-4 alkalommal) 

  4. Rendszeres táplálkozási tanácsadás és ellenőrzés  
(igény szerint, egyénileg megszervezve, 
orvosi és dietetikai háttérrel) 

 5. Regenerációs (és rehabilitációs) lehetőségek kiterjesztése, azok megszervezése 
(gyúrás, jégkádak, stb..) 
(Fizikoterápiás készülékek beszerzése) 

 6. Egészségügyi problémák esetén megfelelő orvosi ellátás megszervezésében való 
segítségnyújtás  

(igény szerint, és orvosi titoktartás 
kötelezettsége mellett) 

 7. Egészségügyi Információ biztosítása 
(MASZ honlapon keresztül, e-mailen, 
telefonon, és egyénileg személyesen) 

 8. Kapcsolattartás vidéki atléták akut ellátását végző orvosaival 
 9. Doppingellenes előadások megszervezése és azok megtartása (Kötelező) 

(MASZ rendezvényeken) 
10. Tájékoztató előadások tartása (sérülés prevenció, sportélettani, táplálkozási, stb..) 

(MASZ rendezvényeken) 



 19

(Célcsoport: versenyzők, edzők) 
11. Hazai és külföldi edzőtáborok egészségügyi ellátásának megszervezése 

(egyeztetés alapján, igény szerint) 
12. MASZ által rendezett versenyek egészségügyi ellátásának biztosítása 
13. Hazai és külföldön rendezett versenyeken résztvevő csapatok egészségügyi 

ellátásának biztosítása. 
14. Világversenyek előtt minden válogatott atléta egészségügyi felülvizsgálata a keret 

egy orvosa által. 
         Dr. Illyés Árpád 
         MASZ keretorvos 
 
 
12, Dopping ellenőrző tevékenység 
 
 A magyar atlétika körül kialakult helyzet megkívánja, hogy minden versenyző, edző, 
vezető fokozott odafigyeléssel és hozzáállással vegyen részt a dopping ellenes 
tevékenységben. A tiszta felkészülés támogatását szorgalmazó felvilágosító munka mellett 
minden aktív, a szövetség versenyrendszerében versenyzőként vagy vezetőként részt vevő 
személynek a vizsgálatok elősegítése, az IAAF, WADA, NDKT és a MASZ előírásainak 
minden körülmények közötti betartása elsődleges kötelessége. 
 
Tekintettel arra, hogy az atlétika sportág sok versenyszámot és nagy számú versenyzői kört 
magában foglaló sportág, az ellenőrzések megoldása csak a teljes vertikum megbízható 
összmunkája alapján biztosítható.  
A Magyar Atlétikai Szövetség „egy személyben” nem tud felelősséget vállalni minden 
versenyzőért, minden ellenőrzés sikerességéért.  
Ezért az atléták doppingellenes felvilágosításáért, informáltságáért, fegyelmezettségéért és az 
ellenőrzésre kijelöltek rendelkezésre állásáért az érintettek közvetlen vezetése is felelősséggel 
tartozik ( edző, szakosztály- és klubvezetés) .  
 
A Dopping ellenes csoport rendelkezik a válogatott keretben található versenyzők 
szakosztályi vezetőinek, menedzsereinek  kontaktjaival. 
 
A fokozott dopping ellenőrzések magukban foglalják az alábbiakat: 
 
 a, a felkészülési időszakban, majd a későbbi ciklusokban is  

bármikor sor kerülhet versenyen kívül a válogatott kerettag atléták 
ellenőrzésére; 

b, a különböző szintű keretek tervezett ellenőrzése nemcsak egyszeri megkeresést 
jelent. Nem találás esetén záros időn belül teljesíteni kell a mintaadást. 

 Az ellenőrökkel való kapcsolatfelvétel a versenyző és az edző felelőssége; 
 c, nem teljesített mintaadások  szankciókat vonnak maguk után. 
  (támogatás-, rajtengedély megvonás,  fegyelmi eljárás); 
 

- az IAAF TOP ellenőrzésen mintát adott atlétákat kéri a MASZ, hogy erről 
értesítsék a szövetséget. A mintaadások tényét a MASZ folyamatosan 
figyelemmel kíséri, vezeti; 

- a válogatott kerettag atléták edzés helyszíneit és időpontjait – a szükséges 
kontaktokat – a MASZ kéri december 10.-ig beküldeni. 
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A fent vázolt versenyen kívüli dopping ellenőrzésekről  és az esetleges szankciókról a MASZ 
a versenyzők menedzsereit is informálja. 

 
A szövetség, a vezető keretorvos, az orvosok és az NDKT Antidopping csoportja a fenti 
témakörben minden felmerülő kérdés, probléma esetén rendelkezésre áll. 
 
 
13, TUE – Terápiás Alkamazási Kivétel 
 

Több, mint két éve megszűnt az a lehetőség, hogy kezelés esetén tiltó listán 
található hatóanyagot tartalmazó szerek alkalmazásáról a kezelő orvos igazolása 
elegendő. Ilyen esetekben ( injekció, tabletta, asztma vagy diabetes, stb. elleni szerek 
alkalmazása) TUE /Therapeutic Use Exemption engedélyt kell kérelmezni.  
Erre megfelelő formanyomtatvány áll rendelkezésre ( letölthető a MASZ honlapról). 
A TUE köteles esetekről a keretorvost értesíteni kell ! 
 
Az eljárás útja a következő: 
- a kiállított ( megfelelően aláírt) nyomtatványt a MASZ keretorvosa hitelesíti; 
- elbírálásra be kell nyújtani a hazai TUE bizottsághoz; 
- el kell küldeni az IAAF-nek. 
-  
Az IAAF jóváhagyása után válik elfogadottá és versenyzés szempontjából legálissá 
a kezelés. Az engedélyt a verseny előtt 21 nappal kell megkérni. Kivétel a sürgősségi 
beavatkozás, melyet ugyanilyen eljárással a verseny előtt kell dokumentálni. 
 
A fentiek nem tudása nem mentesíti a versenyzőt. A tiltott szerek listájával 
(letölthető!) 
és a fenti eljárással a versenyzőnek és vezetőinek tisztába kell lenni 

 
14, Válogatott keretek névsora a mellékletben megtekinthető. 
 
 
 
  2006. november 1. 
 
 
        Mérei László 
             MASZ 
                  szakmai igazgató 
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MELLÉKLETEK 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség Doppingellenes Tevékenysége 
 
A Magyar Atlétikai Szövetség az IAAF, a WADA és a MOB útmutatásainak megfelelően 
elkötelezett a doppingellenes harcban. A MASZ az alábbi lépéseket tervezi a következő évekre 
a Pekingi Olimpiára való felkészülés tisztaságának biztosítása céljából: 

1. A Magyar Atlétikai Szövetség kizárólag azon gyógyszerek szedését támogatja , 
melyek az IAAF és a WADA tiltólistáján nem szerepelnek. 

2. A Magyar Atlétikai Szövetség kizárólag doppinglaborban bevizsgált, tiltólistán 
lévő összetevőt nem tartalmazó táplálék kiegészítők szedését támogatja 

3. A MASZ honlapján közzéteszi az IAAF és WADA tiltólistájának (Anti-Dopping 
Kód) internetes elérhetőségét, a hiteles hazai és külföldi honlapok internetes 
elérhetőségét. 

4. A MASZ honlapján aktuális „dopping”-információkat tesz közzé. 
 
5. A MASZ együttműködik az IAAF Anti-Dopping csoportjával, annak döntéseit 

önmagára nézve kötelezőnek tekinti, előírásait betartja.  
6. A MASZ együttműködik a Magyar Antidopping Csoporttal, működését segíti. 

 
7. A MASZ a versenyzőkkel hivatalos fórumán rögzíti a doppingszerek használatának 

tilalmát és a pozitív doppingeset versenyzőre vonatkozó következményeit. 
8. A MASZ keretorvosai együttműködésével koordinálja a TUE bejelentőket. 
 
9. A MASZ a 2007 és 2008 év folyamán több alkalommal Doppingellenes előadások 

megszervezését tervezi, orvosok és más meghívott előadók részvételével. 
Célcsoport a Felnőtt, Utánpótlás, Junior, Ifjúsági és Serdülő válogatott keretek 
atlétái, edzők, sportvezetők, szülők. 

10. A MASZ keretorvosai segítségével doppingellenes információs szolgáltatást nyújt. 
Ennek formája kizárólag személyes konzultáció keretein belül történhet (orvos-
versenyző), telefonon történő egyeztetést követően megfelelően dokumentálva.  

11. A MASZ a felnőtt Olimpiai keret számára kötelezővé teszi, hogy a versenyzők a 
szedett táplálék kiegészítőket és gyógyszereket negyedévenként bejelentsék írásos 
formában, keretorvosi aláírással ellátva. 

 
12. A MASZ begyűjti a felnőtt Olimpiai keret mindenkori elérhetőségét („whereabout 

form”) és azokat egy hazai, bármilyen spotszervezettől független doppingellenőrző 
szervezet számára elérhetővé teszi, átadja. (Ez a versenyszámonkénti 
világranglista első 20 helyezettjében lévő versenyzők esetén az IAAF felé is 
kötelező) 

13. A MASZ, honlapján közzéteszi a Felnőtt Olimpiai keretek, az Utánpótlás-Ifjusági-
Junior és Serdülő válogatott keretek névsorát, ezeket egy hazai, bármilyen 
spotszervezettől független doppingellenőrző szervezet számára elérhetővé teszi, 
átadja. 

14. A MASZ, versenyein a doppingellenőrzést megszervezi. 
15. A MASZ segíti a Magyar Antidopping Csoport számára a versenyen kívüli 

doppingellenőrzések megszervezését. 
16. A MASZ honlapján nyilvánosságra hozza a doppingellenőrzések statisztikáit.  

Dr.Illyés Árpád 
                                                                                                                    MASZ  keretorvos 
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                                Magyar Atlétikai Szövetség    

                          Felnőtt válogatott keret - 2007    
 Agócs Zsolt 84 KSI    
 Annnus Adrián 73 Sz.Haladás    
 Antalóczy Csaba 88 Ikarus BSE    
 Babicz Pál 80 TSC    
 Bartha László 87 MISI SC    
 Bene Barnabás 86 Pécsi FK    
 Bíber Zsolt 76 UTE    
 Boros László 82 Debreceni SC    
 Borsányi Zoltán 83 TFSE    
 Botfa Péter 79 Haladás VSE    
 Czukor Zoltán 62 KBSK    
 Csillag Balázs 79 AC Szekszárd    
 Dezső Ákos 83 Bp.Honvéd    
 Doma Csaba 84 VEDAC    
 Dudás Gyula 66 MISI SC    
 Farkas Attila 79 BEAC    
 Farkas János 84 Debreceni SC    
 Fazekas  Róbert 75 Sz.Haladás    
 Fejős Bence 85 FTC    
 Fülöp Attila 78 Ipoly Walk. C.    
 Harsányi Olivér 87 Debreceni SC    
 Hirt Márton 82 PMSE    
 Juhász András 76 HDSE    
 Kapéri Levente 84 MISI SC    
 Kasper István 83 TFSE    
 Kazi Tamás 85 TFSE    
 Kiss Dániel 82 Ikarus BSE    
 Kovács Balázs 77 VEDAC    
 Kovács Péter 86 FTC    
 Kovács Norbert 79 TFSE    
 Kővágó Zoltán 79 Bp.Honvéd    
 Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE    
 Licsák András 86 DAC    
 Lőrincz Imre 82 Soproni AC    
 Magyari Zoltán 85 Dunakeszi VSE    
 Margl Tamás 76 TSC    
 Máté Gábor 79 CsASE    
 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd    
 Minczér Albert 86 VEDAC    
 Molnár Balázs 86 DAC    
 Németh Roland 74 Soproni AC    
 Németh Gergely 81 Soproni AC    
 Németh Kristóf 87 Dobó SE    
 Novák László 80 Bp.Honvéd    
 Olteán Csongor 84 ASE    
 Ott Balázs 85 Pécsi FK    
 Páhy Zsolt 88 Egri SSE    
 Papp Bence 85 Váci Reménység   
 Pars Krisztián 82 Dobó SE    
 Pásztor Gábor 82 FTC    
 Patkó Dániel 85 Szolnoki MÁV    
 Polónyi Tamás 80 Szolnoki MÁV    
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Keret ’07 Rezessy Gergely 74 Vasas    
 Skoumal Péter 80 Debreceni SC    
 Szabó Attila 84 Debreceni SC    
 Szebeny Miklós 87 Vasas    
 Szemeti Péter 88 UTE    
 Szörényi Zoltán 84 Gödöllői EAC    
 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC    
 Takács Dávid 86 VEDAC    
 Tóth László 87 Pécsi FK    
 Tóth Tamás 78 MISI SC    
 Tölgyesi Péter 81 Dunakeszi VSE    
 Tubak  Róbert 79 SZVSE    
 Ungvári Péter 85 KSI    
 Vas Dávid 85 NyVSC    
 Vaskó Zoltán 84 ARAK    
 Váczi János 79 ZAC    
 Váczi Márk 74 ZAC    
 Végh Tibor 84 ARAK    
 Zatykó Miklós 77 Vasas SC    
 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC    
        

 Adamik Anna 85 KARC    
 Ajkler Zita 75 Vasas    
 Babos Rita 80 Győri Dózsa    
 Bartha Zsóka 85 Debreceni SC    
 Bobcsek Emese 79 Gödöllői EAC    
 Bódi Bernadett 80 TSC    
 Bolyki Andrea 85 PMSE    
 Bozzay Boglárka 88 VEDAC    
 Deák Katalin 68 FTC    
 Divós Katalin 74 Dobó SE    
 Erdélyi Zsófia 87 Gödöllői EAC    
 Erdélyi Eszter 82 UTE    
 Erős Enikő 86 FTC    
 Farkas Katalin 74 MISI SC    
 Farkas Györgyi 85 Csepeli DAC    
 Farsang Evelin 89 VEDAC    
 Frajka Xénia 82 Sportiskola SE    
 Győrffy Dóra 78 Debreceni SC    
 Ilyés Ildikó 66 ARAK    
 Juhász Fanni 81 UTE    
 Kálovics Anikó 77 Mapei/HDSE    
 Kaptur Éva 87 NyVSC    
 Kernács Krisztina 86 Bp.Honvéd    
 Kovács Ida 75 VEDAC    
 Kovács Andrea 80 TFSE    
 Listár Nikolett 83 ARAK    
 Madarász Viktória 85 ARAK    
 Márton Anita 89 Szegedi VSE    
 Máté Katalin 84 CsASE    
 Meixner Mónika 85 TFSE    
 Molnár Krisztina 76 UTE    
 Nagy Xénia 86 TFSE    
 Nemere Dóra 85 Bp.Honvéd    
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Keret '07        
 Nemes Rita 89 MISI SC    
 Németh Noémi 86 Dobó SE    
 Nickl Vanda 85 Dobó SE    
 Nyusa Viktória 89 ARAK    
 Olgyay-Szabó Zsuzsanna 73 Bp.Honvéd    
 Orbán Éva 84 VEDAC    
 Óvári Zita 84 Szolnoki MÁV    
 Papp Krisztina 82 UTE    
 Pék Andrea 81 Gödöllői EAC    
 Petráhn Barbara 78 Zalaegerszegi AC   
 Pölöskei Zsófia 86 KSI    
 Rakonczai Beáta 77 NyVSC    
 Rózsa Zsófia 85 Bp.Honvéd    
 Skoumal Réka 78 Marathon AC    
 Somogyvári Mónika 87 UTE    
 Staicu Simona 71 MISI SC    
 Szabó Nikolett 80 FTC    
 Szakács Enikő 77 Bp.Honvéd    
 Takács Júlia 89 Bp.Honvéd    
 Teveli Petra 79 UTE    
 Tóth Lívia 80 VEDAC    
 Turcsik Katalin 81 ARAK    
 Varga Bianka 87 Bp.Honvéd    
 Varga Ildikó 81 Gödöllői EAC    
 Vári Edit 75 BEAC    
 Vasvári Vivien 90 NyVSC    
 Vaszi Tünde 72 PMSE    
 Végvári Dóra 90 Gödöllői EAC    
        

   

                                           u23 keret   
                                    "A" keret (szites eredmény 06-ban;  +) 
Bene Barna 86 Pécsi FK 1500/ 5-10000   
Harsányi Olivér 87 Debreceni SC magas  
Kazi Tamás 85 TFSE 800 m  
Kovács Péter 86 FTC súly   
Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE súly / diszkosz  
Miklós Péter 85 Honvéd SE 100 m/ 200 m  
Minczér Albert 86 VEDAC 3000 ak/10000   
Molnár Balázs 86 DAC 400 gát  
Németh Kristóf 87 Dobó SE kalapács  
Ott Balázs 85 Pécsi FK 3000 ak/10000   
Patkó Dániel 85 Sz.MÁV gerely  
Szebeny Miklós 87 Vasas Sc 100 m/ 200 m  
Takács Dávid 86 VEDAC 800 m  
Tóth László 87 Pécsi FK 3000 ak/10000   
     
Rózsa Zsófia 85 Honvéd SE 100 m / 200 m   
Erdélyi Zsófi 87 GEAC 3000 ak/10000   
Erős Enikő 86 FTC rúd  
Farkas Györgyi 85 Csepeli DAC hétpróba  
Kernács Krisztina 86 Honvéd SE 20 km gyal  
Madarász Viktória 85 ARAK 20km gyal  
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Nagy Xénia 86 Debreecni SC gerely  
Nemere Dóra 85 Honvéd SE 20 km gyal  
Németh Noémi 86 Dobó SE kalapács  
Nickl Vanda 85 Dobó SE kalapács  
                                                  "B" keret   
Bartha László 87 MISI SC 400 m  
Bodó Levente 85 Debreceni SC 100 m / 200 m  
Fejős Bence 85 FTC hármas  
Glázer Szabolcs 86 TSC 20 km gyal  
Jeleni Csaba 85 TFSE 100 m / 200 m  
Kafer Levente 87 KSI 110 gát  
Licsák András 86 DAC 800 m  
Magyari Zoltán 85 TFSE gerely  
Márta Tibor 87 BcsAC 20 km gyal  
Oláh Gábor 86 Honvéd SE 100 m / 200 m  
Páli Viktor 87 VEDAC súly / diszkosz  
Papp Bence 85 Váci Reménység gerely  
Rácz Sándor 86 ARAK 20 km gyal  
Resán Gergely 86 NYVSC 100 m / 200 m  
Rózsa Lóránt 86 Tújváros 100 m / 200 m  
Tábor Miklós 86 BcsAC 1500 m  
Török Krisztián 87 KARC gerely  
Ungvári Péter 85 KSI hármas  

Vas Dávid 85 NYVSC 
100 m / 200 m 
  

Kaptur Éva 87 NYVSC 100 m/ 200 m  
Adamik Anna 85 KARC hétpróba  
Bartha Zsóka 85 Debreceni SC 100 m / 200 m  
Bolyki Andrea 85 Postás SE 800 m  
Pölöskei Zsófia 96 GEAC 400 gát  
Somogyvári Mónika 87 UTE 400 m  
Varga Bianka 87 Honvéd 400 m  
Varga Fruzsina 87 ARAK 400 m  
 
Részletes kidolgozás a 2007. évi költségvetés ismerete után történik. 


