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 A fiatalok 2007. évi szakmai programja 
 
 
2007, ismét a nagy lehetőségek éve. Ahogy azt már megszoktuk, versenyzők és edzők számára 
célokban és motivációban gazdag év áll újra előttünk. A nemzetközi szempontból csendesebb 
2006-os év után – amikor a hazai atlétikai életünkben sok örvendetes esemény történt utánpótlás 
vonalon – az újra és újra feltörekvő tehetségeknek széles körű, a mindennapok munkáját cél 
orientálttá tevő versenyidény vár ránk. A sok magas színvonalú nemzetközi esemény mellett a 
hazai versenyprogram is tartogat újdonságokat, amivel a cél az, hogy a szakosztályok utánpótlás 
nevelő munkáját ösztönözzük, eredményeit kézzelfoghatóbbá tegyük és a szakosztályokban 
nevelt gyerekeknek versenyélményt biztosítsunk. 
 

1. A versenyrendszert érintő változások és egyéb témák 
 
Régóta beszélünk arról, hogy versenyrendszerünk elavult és nem felel meg az új 
követelményeknek. Valóban nagyot változott a világ és a mi atlétikai szemléletünk még mindig 
ott tart ahol 25-30 évvel ezelőtt tartott. Tudomásul kell vennünk – bármennyire is nehezünkre 
esik – hogy a sport szerepe és helye megváltozott. Az állami szerepvállalás egyre csökken és az 
életben maradásunk érdekében alkalmazkodnunk kell ehhez a tényhez. Arra kell törekednünk, 
hogy olyan versenyrendszert vezessünk be, mellyel helyzetbe hozzuk a szakosztályokat. Ennek 
egyik módja, a lokálpatriotizmusra épülő csapatbajnoki rendszer. Ahhoz, hogy ezt atlétikánk 
teljes vertikumában működtethessük idő kell, az építkezést alulról kell kezdeni. Ezért kezdjük a 
gyermek korosztálynál illetve kísérleti jelleggel a serdülőknél. 
 
1.1. Gyermek Csapatbajnokság 
Régóta okoz problémát sportágunkban az a tény, hogy versenyrendszerünkből fakadóan sok 
kisgyereket elveszítünk a sportágak között dúló harcban azért, mert nem tudunk számukra 
élményt adó versenyeket biztosítani. Ezért döntöttünk az un. „Gyermek Csapatbajnokság” 
bevezetése mellett, amit 2006-ban már teszteltünk is és a többség megelégedését váltotta ki. A 
Gyermek CSB egy két fordulós bajnokság, melynek eredménye beleszámít a bajnoki 
pontversenybe. A GYCSB első fordulója 2007. június 19-én, kedden, míg a második szeptember 
29-én kerül megrendezésre. A versennyel kapcsolatos egyéb részletek a nyári verseny 
kézikönyvben lesznek olvashatóak. 
 
1.2. Serdülő Csapatbajnokság 
Szintén a szakosztályok utánpótlás nevelő munkájának ösztönzésére és felmérésére kerül 
bevezetésre – a GYCSB-hez hasonlóan – a Serdülő Csapatbajnokság. A verseny egyenlőre egy 
fordulóban, szeptember 8-án kerül megrendezésre. A részletek szintén a nyári kézikönyvben 
lesznek feltüntetve. 
 
3. Serdülő Országos Bajnokság 
Két évvel ezelőtt kezdtük a kvalifikációs rendszer bevezetését. A módszer úgy tűnik, hogy a 
többség megelégedését szolgálja, de további finomítást igényel. A távfutó versenyszámokban 
igen nagy az átfedés, ezért könnyíteni fogunk a ranglistára kerültek esetében a nevezésnél. 
Részletek a nyári könyvben. 
 
4. Országos versenyrendszer 
2006. szeptember  22-re országos naptáregyeztetésre hívta meg a megyei szövetségeket és az 
egyéb versenyrendezőket a MASZ. Sajnos a meghívással mindössze két megye élt (Zala, 
Budapest), pedig fontos dolgokról kellett volna beszélgetni.  
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Többek között egy javaslattal álltunk elő, ami a jelen lévő vezetők el is fogadtak, de bevezetése 
így megoldhatatlan. Nevezetesen, annak érdekében, hogy az egyes korosztályok bizonyos 
időszakokban történő túlversenyeztetését elkerüljük illetve, hogy lehetőséget adjunk az 
átjárhatóságra, amivel bizonyos versenyszámokban szükség van, (rúdugrás, akadályfutás, 
kalapácsvetés)  szerettük volna egységesíteni bizonyos versenyformák megyei szintű 
megrendezésének időpontját. Van ugyanis három olyan versenyforma, melyet szinte kivétel 
nélkül megrendeznek minden megyében. Ezek: Serdülő Egyéni Megyei Bajnokság, Serdülő 
Összetett Megyei Bajnokság és az Ifjúsági és Junior Egyéni Megyei Bajnokság. A javaslatunk az 
volt, hogy az alábbi időpontokban rendezzék, egységesen az országban (esetleg több megye 
összefogásával regionális szinten) az említett bajnokságokat: SEMB-07.09.1-2., SÖMB-
07.05.26-27., I-JEMB-07.06.20-21. 
 
5. Országos csúcshitelesítés 
Szeretnénk ismételten felhívni a szakosztályok és edzők figyelmét, hogy a MASZ Elnökségének 
határozata értelmében az ifjúsági korosztályban elért országos csúcsok is csak akkor 
hitelesíthetők, ha a versenyt követően a versenyző haladéktalanul doppingvizsgálaton vett részt. 
Ennek erkölcsi és anyagi felelőssége – ha a MASZ másképpen nem rendelkezik - a szakosztályt 
terheli. 
 
6. Ifjúsági fiú összetett versenyzés 
Több indok is szól a meglévő (10próba) versenyforma megváltóztatása mellett. Tudjuk, hogy az 
IAAF már évek óta 8 próbát rendez az ifik részére, tehát a korosztály nemzetközi versenyformája 
a 8 próba. Másik oldalról pedig szintén régóta okoz egyre nagyobb gondot a hazai felkészülésben 
a rúdugrásra történő felkészítés.  
Ezért úgy gondoltuk, hogy a hazai versenyformát a nemzetközihez igazítjuk és a jövőben az 
ifjúsági fiúk részére a következő szerfeltételekkel rendezzük az összetett bajnokságot: 

1. nap: 100m; távolugrás; súlylökés; 400m 
2. nap: 110m gát (91,4-8,80!); magasugrás; gerelyhajítás; 1000m 

 
7. Szakmai konferencia 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a három éve elkezdett „Fókuszban” című szakmai konferencia 
sorozat igen nagy érdeklődésre tart számot. 2007-ben a dobó számokat szeretnénk fókuszba 
állítani. 
 
8. Antidopping figyelem felhívás 

8.1. TUE 
Ismételten szeretnénk felhívni az edzőkollégák figyelmét a gyógyszeres, terápiás alkalmazások 
(TUE) kötelezettségére. Betegségek, sérülések kezelése során, a tiltott hatóanyagot tartalmazó 
szer alkalmazása engedélyhez kötött. Az engedélyezéshez szükséges formanyomtatvány a 
www.masz.hu honlapról letölthető.  A doppingvizsgálat során, TUE engedély nélkül megtalált 
vegyület, 2 éves eltiltást von maga után. 

 
8.2. Táplálékkiegészítő 

Sajnos egyre több problémát okoznak a bevizsgálatlan táplálék kiegészítők, ezért felhívjuk a 
figyelmet, ezek alkalmazásához egyrészt kérjenek orvosi segítséget, másrészt csak az OSEI 
honlapján megtalálható, bevizsgált szereket használják. 
 
 
 
 



 3

2. Felkészülés a 2007. évi versenyidényre – Héraklész Program 
 
Örülhetünk, hiszen hallva és tapasztalva az országban végbemenő, a  gazdaságpolitikára irányuló 
intézkedéseket úgy tűnik, hogy a Héraklész Bajnok Program érintetlen finanszírozási háttérrel 
tovább működhet. Elengedhetetlen, hogy egy-egy új évnek a tervezésénél számba vegyük az 
elmúlt időszak tapasztalatait, melyek irányt szabnak az új terveknek. Ennek megfelelően idén is 
alaposan elemeztük az elmúlt évet, melyből szükségesnek érzek néhány észrevételt ezúton is 
közreadni. (Atlétikánk távlati fejlődésre nézve fontosak ezek a megállapítások.) Már régóta 
érezhető egy furcsa kettészakadás a homogén (távfutó, rövidtávfutó) és heterogén (ügyességi) 
szakágak fejlődése terén. Míg a homogén szakágak évek óta fokozódó sikerekről, a program 
biztosította közös munka elfogadásának és szükségességének elismeréséről számolnak be, addig 
az ügyességi szakágak vezetői megoldhatatlannak tűnő problémákkal találják szembe magukat 
évről évre. Pl. Míg Németh Gyula (távfutó szá.) azt fogalmazza, hogy „…az eredményesség 
záloga az edzők egymáshoz fűződő viszonya” , „teljes áttörésről” számol be ezen a területen és 
ennek eredménye, hogy „.. a HP-os fiatalok uralják a hazai mezőnyt”. Kámán Ferenc (rövidt. 
szá.) örömmel nyugtázza, hogy „a közös felkészülést fontosnak tartják a kollégák, és a 
versenyzőknek rangot ad a tagság” , addig az ügyességi szakág vezetők szinte egységesen arról 
panaszkodnak, hogy a rossz edzésfeltételek, az iskolai leterheltség és bizony sok esetben az 
edzői hozzáállás nagymértékben megnehezíti a hatékony közös munkát és az eredményekben 
megmutatkozó előrehaladást.. Németh Pál egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Eddig az atlétika 
végnapjait élte, de 2006-ban meghalt!”  
Bár a helyzet ennyire talán nem súlyos, de minden képen észre kell vennünk, hogy pont ott 
vannak nagyobb gondjaink, ahol lehetőségünk lenne betörni a nemzetközi élmezőnybe. Az 
utánpótlás nevelés nem lehet öncélú tevékenység, igen is a jövőt kell szolgálnia. A jövő 
eredményeit pedig ma kell megalapoznunk! Láthattuk a legutóbbi ugrókonferencia gyakorlati 
bemutatójában is, hogy micsoda tartalékaink vannak a jelenlegi  hiányosságaink kiaknázása 
területén is. Ezért kérem az érintett szakágakban dolgozó kollégákat, hogy fogjanak össze és 
közösen teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy a fiatal tehetségeink oda juthassanak ahová 
adottságaik predesztinálják őket. A távfutók már megcsinálták, pedig nekik nagyobb szakadékot 
kellett átlépniük. 
 
 

A Héraklész Bajnok Program szakágainak 2007. évi felkészülési programja és tervei 
 
Rövidtávfutó szakág     készítette: Kámán Ferenc 
 
JUNIOR EB 2007 
A női 4 x 400 m egyértelműen döntős esélyekkel készülhet, mellettük a 4 x 100  
leány és fiú váltó is összeállhat. A hosszú fiú váltóhoz nagymérvű javulásra lenne szükség. 
Egyéniben leány 400 , 400 gát esetleg 100 m gát , a fiú sprintben és valamelyik gáton lehet 
döntőesélyes versenyzőnk. 
Ifjúsági korú versenyző részvételét nem javaslom az EB-n. 
 
IFJÚSÁGI VB 2007 
A leány svédváltó jelenleg nagyon erősnek tűnik, remélem realizálni tudjuk a döntős esélyeket. 
A fiú váltó is összeállhat, náluk szűkebbnek tűnik a válogatási lehetőség. 
A közeli helyszín és a MASZ közgyűlés döntése miatt várható a nagy létszámú részvételi igény. 
Többen jelezték, hogy a felkészülést is finanszíroznák egyesületi forrásból,csak a kerettel 
készülhessenek a versenyzőik. Ebből a körből kerülhet ki a 2009-es Junior EB csapat magja. 
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EYOF 2007 
A VB-n a váltók indítását szorgalmaznám néhány egyéni indulás mellett,ezen a versenyen az 
egyéni számok kerülhetnének előtérbe. Természetesen a 4 x100 m-es váltók indítása 
összeegyeztethető ezzel. Az ifi VB és EYOF rajthoz állás összeegyeztethető,de magas szintű 
fizikális és mentális hozzáállást követel. 
 
JUNIOR VB 2008 
A 89-90-ben született versenyzőknek már az idei világversenyeken meg kell mutatni magukat,ha 
a VB-n eredményesek akarnak lenni. A női 4 x 400 m-nél látom a folyamatos jó szereplés 
lehetőségét. 
 
JUNIOR EB 2009 
A szóba jöhető versenyzők nagy része a szemünk előtt van,számukra ideálisnak tűnik a 
nemzetközi versenyeztetés folyamata. A felkészüléshez az eddigieknél erőteljesebb orvosi háttér 
és regenerációs lehetőségek szükségesek. 
 

PROGRAMTERVEZET 
2006.10. 29 – 31. Budapest 
Orvosi vizsgálatok, terheléses vizsgálatok /400 m/. 
Közös edzések, alapfelmérések./Cooper-teszt,golyódobás,szökdelés/ 
A – B keret sportolói. 

2006.12.08. Budapest  
Edzői megbeszélés, program pontosítása. 
Felmérés, később kiadott program szerint /edzőtábor/. 
Valamennyi 2007. évi világversenyen részvételre esélyes sportoló és edzője. 

2006.12.26 – 30. Zalaegerszeg 
Edzőtábor A – B keretnek. 

2007.01.19./péntek/ Budapest 
Felmérés valamennyi versenyzőnek. 

2007.01.20 – 21. Budapest 
Közös edzés az A – B keretnek. 

2007.03.30./péntek/ Budapest 
Felmérés valamennyi versenyzőnek. 

2007.03.31 – 04.07. Tata vagy 04.10. Külföld 
Edzőtábor az A –B keretnek. 

2007.05.11./péntek/ Budapest 
Felmérés valamennyi versenyzőnek. 

2007.07.03 – 10. Tata 
Céltábor a Junior EB-n résztvevőknek. 
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KERET 

 A keret    
1 Nemes Rita  89 MISI Drotár Ottó 
2 Végvári Dóra  90 GEAC Fülöp Péter 
3 Farsang Evelyn  89 VEDAC Tóthné Stupián Anikó 
4 Zsigovics Natália  91 ARAK Halász Géza 
5 .Antalóczi Csaba 88 Ikarus ifj. Tomhauser István 
6 Baji Balázs 89 BCSAC Medovárszky János 
 B keret:    
7 Zircher Kitty 88 Favorit Dovigyel Csaba 
8 Demeter Klaudia 88 KVDSE Csikós József 
9 Nyusa Viktória 89 ARAK Varga Tamás 
10 Hegyi Dóra 90 ARAK Varga Tamás 
11 Komosszár Krisztina 92 GEAC Fülöp Péter 
12 Simon Adrienn 89 ZAC Kámán Ferenc 
13 Armuth Gábor 88 Ikarus id. Tomhauser István 
14 Kujbus György 88 NYVSC Bakosi Béla 
15 Pethő Zoltán 89 KSI dr. Kulcsár Péterné 
16 Karlik Ádám 91 DVSE Karlik Pál 
17 Móré Győző 90 NYVSC György Rolland 
18 Hoffmann Péter 91 PVSK Gáspár Gábor 

  ******************************************************* 
 
 
Távfutó szakág     készítette: Németh Gyula 

A 2007. ÉV FELADATAI 

2007. év versenyeire való felkészülést 2006. november 6-án kezdjük.. Három világversenyen 
bizonyíthatnak futóink: junior Eb, ifjúsági vb, és EYOF. 
A felkészülés folyamán havi egy közös edzést tartanánk. A próbaszámok az edzőkkel előre 
egyeztetett módon kerülnek meghatározásra. Szeretnénk, ha másfél napos lenne a program, 
amely a következőképpen alakulna: 
Szombat délután találkoznánk, edzők és versenyzők egyaránt. Könnyű, kilazító munka után 
vacsora, versenyzőknek alvás. Edzőknek konzultáció, beszélgetés, amely valószínű még 
közelebb hozná őket egymáshoz, hogy hasonlóképpen, jól gondolkozzanak.  
Másnap reggeli, majd közös edzés az edzőkkel történt megbeszélés szerint, ebéd igény szerint, 
rövid értékelés, majd utazás haza. 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 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 csak egy állomás szabad, hogy cél legyen 
felkészítésükben, s ha így dolgozunk, dolgoztatunk tanítványaink oda fognak érni a felnőttek 
nemzetközi élvonalába. Ezt a megállapítást számos magyar példa bizonyítja. 
Javasolni szeretném, hogy a jövőben a Heraklész és a Csillag Programban (ill. bárki 
önköltségen) szereplő versenyzők együtt végezzék a tervezett, közös edzéseket, együtt 
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edzőtáborozzanak. Ha a fiatal sportolók előtt ott vannak, és velük együtt készülnek a már 
Európa- és világbajnokságokon bizonyított versenyzők, kialakul bennük az a pozitív 
gondolkodás: „Ha nekik sikerült, nekem is sikerülni fog Eb-t nyerni, döntőbe jutni, stb. 
Hiszen ők is húsvér emberek és edzőim szerint én is tehetséges vagyok. Ezt a kínálkozó 
lehetőséget ki kell használni, illetve bűn nem kihasználni.” 
 

PROGRAMTERVEZET 
1. 2006. NOVEMBER 17-18., 10:30 ÓRA – BUDAPEST, KSI MŰANYAG PÁLYA 

MEZEI EB-RE KÉSZÜLŐKNEK VÁLOGATÓ VERSENY, A TELJES HERAKLÉSZ KERETNEK ELSŐ 

FELMÉRÉS, KONZULTÁCIÓ 
 Elmélet: 

a) a válogató verseny értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
c) a következő ciklus feladatainak a megbeszélése: 

1. MAKROCIKLUS: NOVEMBER–DECEMBER: AZ AEROB ÁLLÓKÉPESSÉG 

MAGAS SZINTRE EMELÉSE, A SOKOLDALÚ EDZÉSMUNKA (TERMI EDZÉS, 
LÉPCSŐZÉS) BEÉPÍTÉSE A FELKÉSZÜLÉSBE, A MEZEI EURÓPA-BAJNOKSÁGRA 

KÉSZÜLŐKNEK SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE. 

2. EDZŐTÁBOR: EDZŐTÁBOR 2006. DECEMBER 26-30.  
 HELYSZÍN: BUDAPEST 
 (AZ ABC- KERET RÉSZÉRE) 
 KÖZÖS EDZÉS, FELMÉRÉS MEZEI TEREPEN 
 Elmélet: 

a) mezei Eb értékelése 
b) az eltelt időszak értékelése 
c) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
d) a 2007. évi versenyprogram egyeztetése 
e) a következő időszak fő feladatainak ismertetése, megvitatása 

2. Makrociklus: január-február: Az Aerob állóképesség megszilárdítása.  

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

3. MELEG ÉGÖVI EDZŐTÁBOR: 2007 JANUÁR  
(pontos időpont és helyszín egyeztetés alatt) 

 (A meghívott versenyzők részére) 

4. 2007. JANUÁR 26-27., 10:30 ÓRA – BUDAPEST, NÉPLIGET-SZÁNKÓZÓ DOMB ÉS KÖRNYÉKE 

(ROSSZ IDŐ ESETÉN NSI BETONKÖR) 
 KÖZÖS EDZÉS, FELMÉRÉS MEZEI TEREPEN, KONZULTÁCIÓ 

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

5. 2007. FEBRUÁR 9-10., 10:30 ÓRA – BUDAPEST, NÉPLIGET-SZÁNKÓZÓ DOMB ÉS KÖRNYÉKE 

(ROSSZ IDŐ ESETÉN NSI BETONKÖR) 
 KÖZÖS EDZÉS, FELMÉRÉS MEZEI TEREPEN, KONZULTÁCIÓ 

Elmélet: 
a) a fedett pályás idény értékelése 
b) az eltelt időszak értékelése 
c) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
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d)       a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése : 
3. Makrociklus: március-április közepe: Aerob-Anaerob állóképesség fejlesztése 

e) dombedzés, mint erő-állóképesség fejlesztés beépítése a heti ritmus 
A fedett pályán versenyzőknek nem kötelező. 

6. 2007. MÁRCIUS 16-17., 10:30 ÓRA – BUDAPEST, KSI PÁLYA – 6000M 
 KÖZÖS EDZÉS, FELMÉRÉS MEZEI TEREPEN, KONZULTÁCIÓ 

Elmélet: 
a) az elmúlt időszak értékelése 
b) a felmerült problémák megbeszélése, megoldáskeresés 
a)      a következő időszak fő feladatainak a megbeszélése 

4. MAKROCIKLUS: ÁPRILIS KÖZEPE-MÁJUS KÖZEPE: AEROB-ANAEROB 

ÁLLÓKÉPESSÉG ÉS GYORSASÁG-FEJLESZTÉS 

7. EDZŐTÁBOR: TAVASZI SZÜNET – 2007. ÁPRILIS 2-10., TATA (A+B+C) 
Gyakorlat: 

a) edzőtábori tematika szerint 

8. 2007. MÁJUS 5-6. – BUDAPEST, MEGHÍVÁSOS VERSENY + KONZULTÁCIÓ 
Elmélet: 

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

versenyidényre 
5. MAKROCIKLUS: MÁJUS KÖZEPE-JÚNIUS KÖZEPE: AEROB-ANAEROB 

ÁLLÓKÉPESSÉG, GYORSASÁG, FEJLESZTÉS MELLETT, RENDSZERES 

FORMÁBAHOZÓ VERSENYZÉS 
d) a formábahozás elméleti és gyakorlati megvalósításának 

ismertetése 
Gyakorlat: 

a) orvosi vizsgálat, PH mérés 
b) a helyes táplálkozás, mint teljesítmény fokozó 

A 10 000 OB-on versenyzőknek nem szükséges a részvétel. 

9. 2007. JÚNIUS 8-9. – BUDAPEST, MEGHÍVÁSOS VERSENY + KONZULTÁCIÓ 
Elmélet: 

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

versenyidényre 
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 
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KERET 
 A keret    

19 Bozzay Boglárka 88 VEDAC Tóthné Stupián Anikó 
20 Vasvári Vivien 90 Nyírsuli György Rolland 
21 Czebei Rék 91 Kap. Favorit Dovigyel Csaba 
22 Szemeti Péter 88 UTE Csoma Ferenc 
 B keret    

23 Kácser Krisztina 88 Dunaújváros Ágoston Zita 
24 Schúbert Péter 88 PFK Fogarasi Sándor 
25 Kállay Dániel 90 VEDAC Tóthné Stupián Anikó 
26 Szőke Gergő* 90 AC Szek Németh Gyula 
27 Horváth Bálint* 89 FTC Zemen János 
28 Papp Artúr* 89 Miskolc László István 
29 Bárány András* 90 UTE Csoma Ferenc 
 C keret    
 Czindrity Attila 90 GEAC Gadanecz György 
 Tessedik Balázs 90 UTE Csoma Ferenc 
 Csalagovics Ágnes 90 VEDAC Tóthné Stupián Anikó 

  *************************************************** 
 
 
Ugró szakág     készítette: Kasperkiewicz Gábor 

1. Nemzetközi eredményesség: 
Meg kell oldani a nemzetközi porondra alkalmas versenyzők minőségileg jobb felkészítését, 
növelni kell azoknak a versenyzőknek a létszámát, akik a következő évben elérhetik a 
korosztályos világversenyek nevezési szintjét. 

2. Kiválasztás: 
Egyrészt, folytatni kell a fiatal tehetséges versenyzők bevonását a közös munkába. Másrészt, az 
idén feltűnt, jó eredményt elért, idősebb versenyzők bevonásával erősíteni kell a keret munkáját, 
eredményességét. 

3. Hatékonyság: 
 Ki kell szűrni azokat a versenyzőket, akik valamilyen okból alkalmatlanok a magas szintű 
edzésmunkára. Nem hajlandók vagy nem tudnak tevőlegesen részt venni a keret munkájában. 

 
PROGRAMTERVEZET 

2006. okt.28.   este Program 
egyeztetés 

Mindhárom keret  
edzői 

Pilon 

2006.okt.30-nov.4. edzőtábor „A-B” keret Tata 
2006.nov.24-26. Felmérés I. „A-B-C” keret Csarnok 
2006.dec.27-30. edzőtábor „A-B” keret Csarnok 
2006. dec.29-30. Felmérés II. „A-B-C” keret Csarnok 
2007. márc. 2-4. Felmérés III. „A-B-C” keret Csarnok 
2007. ápr. 5-14. edzőtábor „A-B” keret Görögország 
2007. ápr. 27-29. Felmérés IV. „A-B-C” keret Tata 
2007. júli. 2-7.  edzőtábor NK szintes 

versenyzők 
Tata 
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Egyéni foglalkozások 
 A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva fontosnak tartom, hogy a gyenge felkészülési 
feltételekkel rendelkező versenyzők részére a program adjon lehetőséget a rendszeres jobb 
feltételek közötti edzésmunkára. Ezért felajánlom a KSI ugróedzőinek / Szabó Dezső, Dömötör 
Balázs és saját magam / segítségét a fenti probléma orvosolására. A lentebb jelzett pénteki 
napokon mindhárman, edzőpartnerek biztosításával,  rendelkezésére állunk azoknak a 
versenyzőknek, akik a felkészülési időszaknak megfelelő technikai és futómunka elvégzése 
érdekében vállalják a felutazást / előre egyeztetett időpontban / Pesten. 

2006. nov. 17. 
2006. dec. 1, 8, 15, 22. 
2007. jan. 5, 12,19. 
2007.febr. 2, 9. 
2007.márc. 23, 30. 
2007. ápr. 20. 
2007. máj. 4, 11, 18, 25. 
2007. júni. 8, 22. 

 
2007. évi keret és tervezhető NK szereplés 

 

  szül     vers.   terv   2007   2008 2009 

név év klub edző szám eredm. keret jun. EB ifi VB EYOF jun. VB JUN. EB 

Páhy Zsolt 88 Eger Petrovai József Távol 733 A x         

Ecseki Dániel 89 SZVSE Ecseki Tibor távol 731 A x     x   

Szabó Dezső 89 KSI Szabó Dezső rúd 510 A x     x   

Rainer Patrik 90 Kaposvár Lukács Sándor távol 722 A   x   x x 

Szabó Barbara 90 UTE Körös András magas 180 A   x   x   

Bolgár Zoltán 90 Tiszaújv. Jakab István magas 198 B   ?     x 

Vigh Csaba 88 KSI Kasperkiewicz távol 702 B ?         

Ungvári Tamás 88 KSI Szabó-Kasperkiewicz rúd 480 B ?         

Bánhidi Bence 89 KSI Bánhidiné távol 712 B ?     x   

Mészáros Kitty 88 PVSK Gáspár Gábor távol 573 B ?         

Ulbert Réka 88 PVSK Ferenczi Imre magas 170 B ?     

Berecz Bernadett 88 Eger Petrovai József távol 587 B ?     

Vincze Dorina 92 KSI Dömötör Balázs távol 561 C     x 

Kiss Dániel 90 KSI Bánhidiné hármas 13,27 C         x 

Szabó Dávid 91 BEAC Bederna József távol 661 C         x 

Galambos Tibor 91 KSI Dömötör-Kasperkiewicz magas 185 C         x 

Pál Robin 91 MISI SC Tigyi József magas 182 C         x 

Kruppa Timea 91 TSC Salamon Zoltán távol 553 C         x 

Jilly Krisztina 91 GEAC Szörényi István rúd 280 C         x 

Gajdácsi András 91 GEAC Szörényi István rúd 400 C         x 

Kmetty Tamás 91 BHSE Szabó Zsuzsa rúd 380 C         x 

Kovács Kinga 91 KSI Dömötör-Kasperkiewicz magas 168 C         x 

Kovács Dóra 92 DSI Vona Attila magas 160 C          x 

Vild Olivia 92 KSI Dömötör Balázs távol/rúd 154/300 C          x 

Palánkai Bea 92 GEAC Szörényi István rúd 290 C         x 

Szabó Daniella 92 KSI Szabó Dezső rúd 310 C          x 

Horváth Felicia 93 BHSE Moldvai Ferenc rúd 340 C          x 
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- A keretek összeállításánál elsősorban a szakmai célokat, másodsorban  az eredményeket, harmadsorban a szakmai 

és létesítmény hátteret vettem figyelembe. 

- A „C” keret tagjai elsősorban a felmérésekre kapnak meghívást, az év közi teljesítményük és hozzáállásuk 

függvényében kerülhetnek be az edzőtábori keretekbe. 

- Bodri Gabriella és Kuczmog Dóra kerettagsága egészségügyi problémák miatt jelenleg szünetel, ezek rendeződése 

esetén meghívást kapnak a programokra. 

 
Javaslatok 
- Javaslom, hogy minden eddiginél szigorúbban vegyük a Programhoz való viszonyulásukat a versenyzők és edzőik 

esetében is. A Programokról történő hiányzások a fedett pálya után kerüljenek kiértékelésre és a rendszeresen 

távolmaradók, kerüljenek ki a keretből. Ne foglalják mások elöl a helyet. 

- Javaslom, hogy az anyagi források jobb felhasználásával esetleg más források bevonásával, és a  MASZ 

segítségével, tudatos építkezéssel hozzunk létre szakági központokat. Kihasználva a jó edzésfeltételeket és az adott 

helyen meglévő szakmai hátteret. 

  
 ***************************************************** 
 
Gerelyhajító szakág    készítette: Széles Lajos mesteredző 

    Tervezés a soron következő világversenyekre: 
a.) 2007 júnior EB (Debrecen): 

- Márkus Éva: legalább a szponzori szintet meg kell dobnia. 
- Juhász Vanda: 53m fölötti eredményt tervezek jövőre, ami döntős helyezést 

jelenthet számára (VI.-VIII.) 
      2007. ifj. VB. (Ostrava): 

-     Tóth Janka: döntőbe jutási esélye lehet 
-     Horváth Zoltán: reális esélye van a szponzori szint elérésére 
 

      2007 EYOF (Belgrad): 
 - Tóth Janka az ifj. VB utáni egy hét elegendő arra, hogy ráhangolód- 
 - Horváth Zoltán          janak az EYOF-ra; szintén döntős helyezésre van  
 esélyük! 
b.) 2008. júnior VB: 
 - Márkus Éva:           van esélyük a szintteljesítésre (MASZ v. szponzori) 

  - Tóth Janka: 
- Juhász Vanda:  58m fölötti eredményt tervezek, ami I.-IV. helyre jó lehet 
- Szokolai István: 
- Horváth Zoltán: reális esélyük van a szponzori szint teljesítésére (a 

MASZ szint is elérhető)  
c.)  2009. júnior EB.: 

- Tóth Janka:  ha töretlenül fejlődik 52-53 m-es eredménnyel 
döntős helyezést érhet el (VI.-VIII.) 

- Hámori Zsófia: 
  - Kolompár Zsolt:  új tagok, ott lehetnek az EB-n, ha megfelelően  
  - Birinszki Csaba:   fejlődnek. 

- Horváth Zoltán:  képessége alapján reális esélye lehet a döntőbe 
  jutásra. 

 
PROGRAMTERVEZET 

1. Okt. 30 (H)-XI. 3. (P): edzőtábor   Tata 5 nap  A+B keret 
2. Nov. 10.-11. (P-SZ):    felmérés + edzés Bp. 2 nap  A+B keret 
3. Dec. 27.-30. (SZ-SZ):  edzőtábor  Bp. 4 nap  A+B keret 
4. Jan. 5-6. (P-SZ):      felmérés + edzés    Bp. 2 nap  A+B keret  
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4. Febr. 12.-17 (H-SZ):    edzőtábor             Bp. 6 nap  A+B keret 
5. Febr. 26.-27. (H-K):     felmérés + edzés   Bp. 2 nap  A+B keret 
6. Ápr. 9.-14. (H-SZ):      edzőtábor     Tata 6 nap  A+B keret 
7. Ápr. 27.-28. (P-SZ):     felmérés + edzés  Bp. 2 nap  A+B keret 
8. Máj. 7.-12. (H-SZ):      edzőtábor  Tata 6 nap  A keret 
9. Júl. 2.-7. (H-SZ):          edzőtábor  Tata 6 nap  A keret 
 

Az éves felkészülés ciklusai és feladatai: A jól bevált 4 hetes terhelési ritmust alkalmazom:80%-
90%-100%-50% 
 

1. Makrociklus: November 6.- Dec. 31. (8hét) 
Fő feladatai: munkabírás (terhelés bíró képesség), általános vagy alaperő, LHÜ (lazaság, 
hajlékonyság, ügyesség) fejlesztése+technikai, résztechnikai elemek, mozdulatok csiszolása. 
2. Makrociklus: Január 1.-Február 25. (8 hét) 
Fő feladatai: általános vagy alaperő, speciális erő, dobó képesség (medicin, vasaló), LHÜ, 
fejlesztése 
3. Makrociklus: Február 26. –Április 22. (8 hét) 
Fő feladatai: Ált. vagy alaperő, speciális erő, speciális dobóképesség, technika, LHÜ 
fejlesztése 
4. Makrociklus: Április 23.-Június 10. (7 hét) 
Fő feladatai: formába hozás, technika, spec. erő, robbanékonyság, alaperő, LHÜ fejlesztése 
5. Makrociklus: Június 11.- Július 29. (7 hét) 

      Fő feladatai: eredményre törő versenyzés, majd a csúcsforma kialakítása  világ-              
      versenyekre. Technika, robbanékonyság, gyorsaság, spec. erő fejlesztése, LHÜ 
      szinten tartása. 
      6.Makrociklus: Júli.30.-Aug.12. (2 hét) 
      Fő feladatai: Teljes pihenő, regenerálódás 
      7.Makrociklus:Aug. 13.-Szept.2. (3 hét) 
      Fő feladatai: Technika, képességfejlesztés, spec.erő, alaperő, robbanékonyság, LHÜ 
      8.Makrociklus: Szept. 3.-Okt.7. (5 hét) 
      Fő feladatai: eredményre törő versenyzés, technika, spec.erő, robbanékonyság, LHÜ  
      9.Makrociklus: Okt.8.-Okt.28. (3 hét) 
      Fő feladatai: pihenés (passzív, aktív), regenerálódás, játék, feltöltődés. Felkészülés 
      az alapozás megkezdésére. 
 

KERET 
 A keret    

42 Juhász Vanda 89 FTC Széles Lajos 
43 Márkus Éva 89 NYVSC Kerekes László 
44 Tóth Janka 90 SZVSI Majercsik László 
45 Horváth Zoltán 90 Pécskelet Szőket Tamás 
46 Szokolai István 89 Gyula Czoldánné Domokos Györgyi 
 B keret    

47 Hámori Zsófia 91 Vác Magyari József 
48 Anda Tibor 88  Széles Lajos/Bertán István 
49 Birinszki Csaba 91 ASE Ecsedi László 
50 Kolompár Zsolt 91 ASE Ecsedi László 
51 Hanyecz Lilla 92 Kaposvári SI Lukács Sándor 

  *************************************************** 
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Súly-diszkoszvető szakág    készítette: Varga Sándor 

Cél, hogy legyen három-négy olyan versenyzőnk akiknek a világversenyeken a döntőbe  jutási 
esélyük van. 

2007 Junior EB 
 Márton Anita 1-6-ba várható 

 Julis Viktor, Petrovszki Tibor, Palásti Gábor egyaránt szintteljesítési esélyük van. 
Ifjúsági VB és EYOF 
Az eddig megismert versenyzők közül Nagy Tamásnak és Ormai Anikónak lehet esélye 
valamelyik versenyre kijutni, azonban ezt csak az eredményük javulási tendenciája után 
lehet látni, hogy melyik versenyen tudnak nagyobb sikert elérni. 
 

PROGRAMTERVEZET 
 

1. Edzőtábor és felmérés   TATA 
2006. október 30- november 3. 

Célja: kiválasztani azokat a versenyzőket, akiknek tehetsége, valamint hozzáállása olyan, 
hogy a 2007-es világversenyekre megállapított szintet képesek teljesíteni. Részükre 
szükségesnek tartom – a lehetőségekhez képest – minél több közös foglalkozáson való 
részvételt biztosítani. Ezután a tábor után alakítjuk ki a 2007. évi Héraklész keretet. 

2. Közös edzés és edzői megbeszélés Budapest 
 2006. november 24-25. 
 A kerettagok részére közös edzés, az edzőknek szakmai megbeszélés. 

3. Felmérés és közös edzés  Budapest 
 2006. december 15-16. 
 A-B keret részére 

4. Közös edzés    Budapest 
 2006. december 27-30.  
 Meghívott versenyzők részére. 

5.  Közös edzés    Budapest 
 2007. január 12-13. 
 A-B keret részére. 

6.  Felmérés és közös edzés  Budapest 
 2007. január 19-20. 
 A-B keret részére 

7.  Közös edzés    Budapest 
 2007. február 2-3. 
 A-B keret részére, felkészülés a versenyekre. 

8. 2007. február 5 – március 4.   Budapest 
Ez időszak alatt időpont egyeztetéssel egy-egy napos foglalkozás – lehetőleg edzővel 
együtt – a fedett pályás és téli dobó versenyekre való felkészülés érdekében.  

9. Edzőtábor    Tata 
 2007. április 2-7. 
Edzőtábor a meghívottak részére. 

10. Felmérés és közös edzés  Budapest 
 2007. április 20-21. 
 A-B keret részére 
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11. Edzőtábor    Tata 
 2007. április 30-május 5. 
 Edzőtánbor a meghívottak részére. 

12. Edzőtábor     Tata 
 2007. május 14-19. 
 Edzőtáboe a meghívott versenyzők részére. 

13. edzőtábor     Tata 
 2007. május 28-június 9. 
 Edzőtábor a meghívott versenyzők részére 

14. Céltábor    ? 
 2007. június 11- július 15. 
 Korosztálytól függően a meghívott versenyzők részére. 

 
KERET 

 A keret    
52 Márton Anita 89 SZVSE Eperjesi László 
 B keret    

53 Julis Viktor  89 SZVSI  Kocsis István 
54 Petrovszi Tibor  89 BCSAC Kurucsó Péter 
55 Csák Dáriusz 88 PVSK Nagy Ákos 
56 Besenyei Balázs  89 Heves Kovács Gyula 
57 Nagy Tamás 91 ASE Ecsedi László 
58 Ormai Anikó 91 BEAC Erdélyi György 
59 Sztankó Zsuzsanna 91 Bp, Spartcus Lukács László 
60 Lengyel Emma 91 KARC Adamik Zoltán 
61 Bodák Márk 91 Mezőtúr Bartha Gyula 
62 Gyenizse Péter (függő) 92 Ganzair Siha János 
63 Joó Renátó 92 Hatvan Sági Antal 

  ************************************************* 
 
 
Kalapácsvető szakág    készítette: Németh Pál mesteredző 
keret 

64 Pálhegyi Sándor 88 Dobó SE Németh Pál 
65 Lévai Dóra 88 VEDAC Zentai Tibor 
66 Németh Eszter 90 Dobó SE Németh Pál 
67 Ozoray Jenni 90 Dobó SE Németh Pál 
68 Szabó Dániel 91 Dobó SE Németh Pál 
69 Vincze Petronella 92 Dobó SE Németh Pál 
70 Gergelics Cintia 91 Dobó SE Németh Pál 
71 Hudi Ákos 91 VEDAC Szabó Zoltán 

2008 és 2009-re tervezni teljesen felesleges, mert lehet, hogy a fentebb felsoroltak közül már 
senki nem atlétizál /lásd előző évek!!/ 
 
Tervezett edzőtáborok 
Keszthely  2006. november 27-dec. 9. 
Szombathely  2006. téli szünet 
Tata   2007. tavaszi szünet 
Szombathely és Tata 2007 az iskola befejezése után 

Felmérés havonta, dec. 11-i indulással. 
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Hétpróba (összetett) szakág    készítette: Bakai József 
 

KERET 
 A keret    

72 Vörös Orsolya 89 KARC Adamik Zoltán 
 B keret    

73 Hortobágyi Anikó 89 Békési DAC Rácz András 
74 Rittler Alexandra 90 ARAK Tölgyesi Előd 
75 Asszonyi Evelin 91 Egri SSI Petrovai József 
76 Dörnyei Dorka 91 PVSK Ferenczi Imre 
77 Berghammer Zsolt 89 PVSK Szőke Tamás 
78 Toldy Laura 91 KARC Adamik Zoltán 
     
 C keret    
 Vild Olivia  92 KSI Dömötör Balázs 
 Hermann Márta 92 Csepel Deák Balázs 
 Erdős Réka 91 BAC Erdős Péter 
 Iványi Anna 93 HÓDIÁK Héjja Antal 
 Koi Andrea 91 KARC Adamik Zoltán 
 Varga Nikolett 91 kARC Adamik Zoltán 

 
Értékelés és javaslatok 
1/1. A központilag irányított program hatékonysága 
A hatékonyság legjobb mutatója az elért eredmény. Az eredményeket két területen értékelhetjük: 
• Nemzetközi eredmények 

Kiemelkedő nk-i esemény a junior VB volt, ahol Vörös Orsolya részvételét terveztük. Erre azonban 
nem került sor sérülés miatt. 

• A másik terület a hosszú távú eredményesség előkészítése, megalapozása. 
Ebben a kérdésben vegyes a kép. Egyrészről felmérésekkel és edzőtáborokkal igyekeztünk a felkészülést 
segíteni, a motiváltságot növelni, valamint a szemléletet közös nevezőre hozni. Megítélésem szerint ez a 
törekvésünk csak részben volt sikeres. Másrészről, mint ahogyan az edzők egyéni értékeléséből kiderül a 
jelöltek felkészülését túl sok szubjektív és objektív körülmény hátráltatja. A szubjektív tényezők közül 
jelen van a túlzott szülői aggódás, de jelen van a könnyebb ellenállás irányába való elmozdulás is. Sajnos 
ebben a MASZ versenyprogramja (évi 1-2 hazai hétpróba verseny) és értékelési rendszere, valamint az 
edzők partnersége is közrejátszik. Nem véletlen, hogy pl. a 300m gát, magasugrás és hármasugrás 
versenyszámokra való készülés és versenyzés gyakrabban jelenik meg az egyes versenyzők , 
programjában, mint a dobószámokban vagy a rövidtávfutó számokban való versenyzés. Három versenyző 
egyáltalán nem indult pl. 200m-en egyéniben. 800m-en pedig kizárólag az összetett versenyen indulnak 
kivétel nélkül (ez évente 1-2 alkalom). 
Az objektív tényezők közül sajnos jelen van a szülők gyenge anyagi háttere, amin a gyerekek alkalmi 
munkavállalással igyekeznek segíteni. Az utazással túl sok idő megy el, és nem utolsó sorban gyengék a 
felkészülési létesítmény feltételek (különösen télen). A későbbiekben a főiskolásoknál egyetemre 
bekerülőknél számolni kell a lehetetlen órarenddel is. 
Az edzők véleménye szerint a Herakles programban nyújtott segítség szükséges, elősegíti a versenyzők 
fejlődését. 
A jövőben indokoltnak látszik: 
1. Egyes versenyzők kerettagságának szüneteltetése a nem megfelelő fejlődés és más versenyszámokra 

való orientáció miatt. (Varga, Toldi, Mészáros, Demeter) 
2. A MASZ-nak javasoljuk a hétpróba versenyszám bevezetését már 13 éves kortól bajnoki 

versenyszámként. A négypróba versenyek nem az összetett versenyzés, hanem a szakági igényeket 
elégítik ki. 

3. Évente legalább 3 alkalommal (három különböző időpontba szabadtéren) legyen lehetőség a hétpróba 
révén hazai versenyen bajnoki pontot szerezni. 
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4. Az összetett versenyzésre készülőknél   az egyéni számokban való indulásoknak az eddigieknél 
jobban kell segíteni az összetett versenyre való felkészülést. 

5. A külföldi edzőtábort (évente egyszer) a motiváltság miatt lehetőség szerint fenn kell tartani. 
6. A központi felmérések révén az eddigieknél jobban kell ösztönözni a meghatározó képességek 

fejlesztésére, a fejleszthetőség előkészítésére. (természetesen ezzel párhuzamosan a helyes 
alaptechnikák elsajátítása is alapkövetelmény.) 

7. A MASZ és NUPI tekintélyének felhasználásával is segíteni kell a helyi lehetőségek, támogatások 
feltárásában. 

8. Kezdeményezni kell, hogy a kiemelkedő adottságú, de rossz anyagi háttérrel rendelkezők családi 
(anyagi) támogatásban részesülhessenek. 

9. A sportágban elhatalmasodott doppingolás ellen határozottabban kell fellépni. El kell zárkózni, el kell 
ítélni, és számtalan példával igazolni, hogy dopping nélkül is lehet a világ élvonalába kerülni. Ebben 
a kérdésben (és nem a botrány kommentálásában) sajtó és médiakampányt kell indítani. A dopping 
botrányok elriasztják a versenyzőket a sportágtól.  Gyengeségeinket nem foghatjuk arra, hogy „igen, 
mert mások doppingolnak”. Sokkal többet kell foglalkozni azzal, hogy milyen munkát kell elvégezni 
ahhoz, hogy megfelelő tehetséggel kiemelkedő eredményeket érjünk el. Nem a doppingolás üldözése 
az elsődleges feladat (ez sajnos szükséges rossz) ,hanem a tehetségek számának növelése, a 
felkészülés feltételeinek legjobbakéhoz való közelítése, az elért eredmények és az értük való 
erőfeszítések elismerése. (Kell egy meghirdetett ösztönző rendszer). 

10. Ki kell dolgozni egy egészség programot , amelynek tartalmaznia kell: 
• A terhelés- pihenés- regenerálódás- táplálkozás kritériumait. 
• A táplálék kiegészítőkkel kapcsolatos állásfoglalást, ami magába foglalja a miből, mennyit, miért, 

mikor kérdést. 
• Táplálék kiegészítőhöz csak a MASZ-on, NUPI-n keresztül juthassanak a különböző keretekben lévő 

versenyzők (a központ méresse be az ajánlott szereket). 
• Legyen kötelessége a MASZ-nak, Nupi-nak a kerettagok állapotfelmérése (vérkép, terheléses vizsg., 

mozgásszervi státusz, góckutatás, keringés- légzés státusz, mentális és pszichés állapot stb.) 
• Sérülés és betegség rendbetételére legyen központi kapcsolat a legjobb specialistákhoz és azonnali 

orvosi műszer használathoz (MR, ultrahang stb), ne informális kapcsolatok mentén szaladgáljanak 
orvostól- orvosig (természet gyógyászokig) a versenyzők és edzők. 

 

2007. évi tervek-elvárások 

Vörös Orsolya   2007 jun. EB 1-12. Hely 2008 jun VB 1-12 hely 
Hortobágyi Anikó  2007 jun. EB csapattag, 2008 jun VB 1-16 hely 
Rittler Alexandra  2007 EYOF? 2008 jun VB csapattag, fejlődni T, M, G, Ge, S 
Asszonyi Evelin  2007 EYOF? 2008 jun VB csapattag, fejlődni Ge, S 
Dörnyei Dorka  2007 ifi Vb csapattag? EYOF? 
 
Felmérések 
• 2006 október 28-29 edzőtábor Tata okt. 28-november 3.  
• 2006 december 29-30  Budepest  
• 2007 április 2-3.   Edzőtábor Tata április 2-7  
• 2007 április vége- május eleje edzőtábor külföld 2 hét  
A felmérések tartalma 
• október 
1. a törzs erejének mérése (has, hát) 
2. a láb erejének mérése (guggolásból felállás, láb hátrahúzása, vádli) 
3. kar erejének mérése (fekvenyomás) 
4. aerob állóképesség 
• december 
1. has, hát 
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2. helyből ugrások 
3. gátszökdelés (84 cm, 120cm gátköz 10db) 
4. 1000m 
• 2007 április  
ua. mint 2006. Október 

Felkészülési időszakok  

Minden felkészülési időszakban komplex képzés legyen, de az egyes időszakokban súlyozni kell 
az alábbiak szerint: 

2006  október előkészítés 
november erőállóképesség, max. erő, aerob képzés 

 december ua. 
2007 január  technikai képzés, versenyzés 

február  ua. 
március max. erő, gyors erő, aerob-anaerob képzés 
április  ua. 
május  max. erő, spec. erő, anaerob munkavégzés 
június  max. erő, technikai képzés, gyorsaság, anaerob teljesítmény 

2/4. Javasolt versenyzés: a naptártól függően egyéni versenyzés 

• Télen 
Gát és távol 2-3X 
Magas, súly 1-2X 
200-400-800m 1X 
ötpróba 1X, ha van lehetőség 2X 

• Nyáron 
Gát és távol 4-6X 
Magas, súly 3-4X 
Gerely-200m 2-3X 
400-800m 1-2X 
hétpróba 3X, ha van lehetőség 4-5X 

Javasolt terheléses ritmus  

egy hét előkészítés 
két hét terhelés 
egy hét regenerálódás és a köv. terhelési ciklus előkészítése 
  ******************************************************** 
 
Gyalogló szakág     készítette: dr Urbán Ákos 
A jövő év kiemelkedő versenye számunkra a junior EB, az ifjúsági VB és a Leamingtonban 
(Anglia) megrendezendő gyalogló EK. 
Időrendben haladva az EK-n tehetséges, feltörekvő fiatalokból álló fiúcsapatunk a 8 közé 
kerülhet, a lányok is képesek lehetnek erre, ahogy azt a miskolci EK-n meg is tették. A 
világversenyek kiküldetési szintjei még nem ismeretesek, de az előző évek tapasztalatai alapján 
az EAA, illetve IAAF által meghatározott részvételi szintek megfelelő felkészülés esetén 
teljesíthetőek versenyzőink számára.  
Örvendetesnek látom, hogy több, még ifjúsági, illetve serdülőkorú versenyző is alkalmasnak 
tűnik a programba kerülésre, ezzel megfelelő felkészülési lehetőségekhez jutva az elkövetkező 
évek világversenyeire történő felkészüléshez.  
A nemzetközi felkészüléshez elengedhetetlenül szükségesnek tartom egy kora tavaszi 
nemzetközi szintű megmérettetési lehetőség biztosítását (Dudince, Békéscsaba nem az).  
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Program tervezet 

Edzőtábor 

• 2006. október 30. - november 4.  Tata 
• 2006. december 26. – december 30. Budapest 
• 2007. április 2. – április 7.   Tata 

Felmérés 
• 2006. december 30.   Népstadion 
• 2007. február 3.   Népstadion 

keret 
78 Darabos Balázs  88 TSC Geotech Kiss Anta 
79 Hellebrandt Máté 89 NYVSC Pokrovenszky József 
80 Havasi Balázs 89 BCSAC Tóth Sándor 
81 Varga Krisztián 89 TSC Geotech Kiss Antal 
82 Mészáros Benjamin 91 BCSAC Rosza Mária 
83 Kardos Cecília 88 BEAC Szabó Imre 
84 Mészáros Anita 88 BHSE dr. Urbán Ákos 
85 Bajnai Eszter 89 BHSE dr. Urbán Ákos 
86 Kiss Eszter 89 BHSE dr. Urbán Ákos 
87 Hadnagy Viktória 91 BEAC Szabó Imre 
88 Kriván Berta  91 BEAC Szabó Imre 

 
A különböző szakági keretek a 2006. évi eredmények alapján lettek összeállítva, azonban abban 
az esetben, ha a felkészülés során a teljesítmény vagy a hozzáállás negatív irányt vesz, a 
versenyző kikerülhet a keretből. 
  ************************************************* 
 

3. A 2007. év kiemelt versenyei 
 
Január  20. MASZ verseny     Syma 
 26. MASZ nemzetközi    Syma 
 28. Nemzetközi Fedettpályás verseny  Pozsony 
 28. Országos Serdülő Fedettpályás Bajnokság Syma 
Február 3-4. Felnőtt és junior Összetett Bajnokság  Syma 
 10. Budapest Fedettpályás Bajnokság  Syma 
 17-18. Országos Fedettpályás Bajnokság  Syma 
 24. Országos Téli Dobó Bajnokság   Bp/Edzőpálya 
Március 2-4. Fedettpályás Erópa-bajnokság   Birmingham/GBR 
 3-4. Országos Ifjúsági és Junior Fedettpályás B. Syma 
 4. Országos Ifjúsági és Junior Téli Dobó B. Bp/Edzőpálya 
 24. 50km gyalogló OB+verseny   Dudince/SVK 
 31. Országos Mezei Bajnokság   Nadap 
Április 29. 20km gyalogló OB+Fiatalok hosszútávú OB Békéscsaba 
Május 12. 10 000m OB      

19-20. Gyalogló Európa Kupa    Leamington / GBR 
19-20. Országos Főiskolai Bajnokság   

Június 2. MDSZ V-VI. kcs     Debrecen 
 5. Nemzetközi Junior verseny   Rijeka 

9. U 18 válogatott viadal    CZE    
 Országos Vidék Bajnokság   Zalaegerszeg 

 12. Nemzetközi Verseny    Pozsony 
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 13. U 20 válogatott viadal    CRO 
 16-17. Budapest Bajnokság + Feln, U23, Jun, Ifi 7prOB Budapest  
 19. Országos Gyermek CSB I.   Puskás Ferenc Stadion 
 22. MASZ Serdülő Minősítő ??   Budapest 
 23-24. Budapest Ifi-Jun. Bajnokság   Bp 
  Európa Kupa     Miláno/ITA 

29-01. Ifj-Jun-U23 Országos Bajnokság  Bp/ Puskás stadion 
Július 3-4. Országos Serdülő Összetett Bajnokság  Puskás Ferenc Stadion 

7. BHSE Nemzeközi Verseny   Iharos pálya 
8. MASZ Nemzetközi Verseny   Puskás Ferenc Stadion 
7-8. Összetett Európa Kupa    Tallin/EST 
11-15. Ifjúsági Világbajnokság    Ostrava/CZE 
12-15. U23 Európa-bajnokság    Debrecen 
19-22. Junior Európa-bajnokság    Hengelo/NED 
23-27. EYOF      Belgrad/SCG 
28-29. Országos Bajnokság    

Aug. 9-14. Universiade     Bangkok/THA 
25-02. Világbajnokság     Osaka/JPN 

Szept. 2. Félmaraton OB     Budapest 
 1. Országos Serdülő CSB    Budapest 
 15-16. Felnőtt-U23-Jun-Ifj Férfi Összetett OB  Budapest 
 15. Országos Váltó Bajnokság   Budapest 
 22-23. Országos Serdülő Bajnokság    
 22. U23 Válogatott Viadal    SLO 
 29. Országos Gyermek CSB II.   Budapest 
  U16 Válogatott Viadal    SLO 
Október 7. Junior-Serdülő Ügyességi CSB   Budapest 

14. Országos Kismaraton Bajnokság   Székesfehérvár 
December 9. Mezeifutó Európa-bajnokság   Toro/ESP 

  
 

 
4. Az utánpótlás nemzetközi vonatkozású eseményei a 2007. évi versenyidényben, időrendi 

sorrendben 
 
 

1. Mezeifutó Világbajnokság  07.03.24. Mombassa/KEN 
2. Gyalogló EK    07.05.19-20. Leamington/GBR 
3. U18 válogatott viadal  07.06.09. …/CZE 
4. U20 válogatott viadal  07.06.13. …/CRO 
5. Ifjúsági Világbajnokság  07.07.11-15. Ostrava/CZE 
6. Junior Európa-bajnokság  07.07.19-22. Hengelo/NED 
7. Európai Olimpiai Fesztivál  07.07.23-27. Belgrád/SCG 
8. U16 válogatott viadal  07.09.29. …./SLO 
9. Mezeifutó EB   07.12.09. Toro/ESP 
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Mezeifutó Világbajnokság 
2007. március 24.   Mombassa/Kenya 

A világbajnokságon a részvételt nem tervezzük. 
 
 
Gyalogló Európa Kupa 

2007. május 19-20.   Leamington/GBR 
 

A junior csapatban 2 fő eredménye számít, a táv 10km fiúk és lányok részére. 
Az EK mely alapvetően csapatverseny, kettős célt szolgál: 
1.felkészülési eszköz verseny azok számára, akik a JEB-ra készülnek 
2.célverseny azok számára, akiknek a JEB nem elérhető 
A MASZ támogatja azok részvételét, akik reális eséllyel pályáznak a JEB-re, illetve ha esély 
van a csapat 1-6. helyezés megszerzésére. Ehhez a fiúk esetében 44:20, a lányoknál 50:30 
tudás szükséges a tavaszi versenyeken. Az ettől gyengébb eredményesség esetén, csak 
szakosztályi támogatással képzelhető el a részvétel. 
 
 
 

U18 Válogatott Viadal / CZE – SVK - HUN 
2007. június 9.    …………../CZE 

 
versenyszámok 
fiúk:      100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 110g (91-9,14)/ 400g/ 2000ak/ 4x100/ 4x400? v 

svéd/ M/ T/ H/ R/ S/ D/ G/ K/ 5km gy 
lányok:  100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 100g / 400g/ 2000ak/ 4x100/ 4x400? v svéd/ M/ T/ 

H/ R/ S/ D/ G/ K/ 5km gy 
Szerfeltételek az IAAF szabályainak megfelelően. 
Versenyszámonként 2 fő indítható. 
Válogatás: döntően az V-VI. kcs. Diákolimpia eredményei alapján.  
 
 
 

U20 Válogatott Viadal / CRO – SLO – CZE – HUN 
2007. június 13.    …………./CRO 
 

versenyszámok 
férfiak:   100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 5000/ 110g-99/ 400g/ 3000ak/ 4x100/ 4x400/ M/ T/ H/ 

R/ S/ D/ G/ K 
nőkk:      100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 100g / 400g/ 2000ak/ 4x100/ 4x400/ M/ T/ H/ R/ 

S/ D/ G/ K 
Szerfeltételek az IAAF szabályainak megfelelően. 
Versenyszámonként 2 fő indítható. 
Válogatás: döntően az V-VI. kcs. Diákolimpia eredményei alapján. Tekintettel arra, hogy az 

U18 és U20 viadal meglehetősen közel van egymáshoz időben és ez az időszak 
amúgy is igen nagy számban biztosít versenyzési lehetőséget az érintett 
korosztályoknak, lehetőség szerint a két viadalon való duplázást kerülni szeretnénk. 
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Ifjúsági Világbajnokság 
 2007. július 11-15.   Ostrava/CZE 
 
versenyszámok és szerfeltételek: 
fiúk: 100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 110g (91/9,14)/ 400g(84)/ 2000ak/ 10kmgy/ M/ T / 

H/ R/ S (5)/ D (1,5)/ G (700)/ K (5)/ 8pr/ svédváltó (100-200-300-400) 
lányok:   100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 100g (76/8,50)/ 400g/ 2000ak/ 5kmgy/ M/ T / H/ 

R/ S / D / G / K / 7pr/ svédváltó (100-200-300-400) 
 
Versenyszámonként 2 fő indítható 
Korhatárok: 1990, 1991, 1992-ben született versenyzők vehetnek részt az IVB-on 
 

Az Ifjúsági Világbajnokság szintjei 2007-ben 
 

fiúk  lányok 
MASZ IAAF/szponzor versenyszám IAAF/szponzor MASZ 
10,70 11,45 100 12,65 11,85 

21,50 23,10 200 25,90 24,20 

48,50 50,50 400 57,90 55,00 

1:52,50 1:59,00 800 2:17,00 2:09,00 

3:53,00 4:03,00 1500 4:35,0 4:26,00 

8:28,00 8:55,00 3000 9:40,00 9:35,00 

13,85 14,40 110/100g 14,70 13,70 

52,50 55,55 400g 62,50 61,50 

5:56,00 6:10,00 2000ak 6:52,00 (5:04) 6:48,00/5:00,00 

45:30 48:40 10/5 km gy 25:25 24:25 

205 200 magas 173 175 

715 700 távol 585 595 

15,00 14,45 hármas 11,95 12,60 

460 450 rúd 365 380 

18,70 17,30 súly 12,30 14,00 

56,00 52,00 diszkosz 41,00 43,00 

68,50 58,00 gerely 42,00 45,00 

69,00 60,00 kalapács 45,00 54,00 

5850 5500 összetett 4500 5000 

1:56,00  svédváltó  2:10,00 
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A szintekről:  
A feltüntetett szintek az elmúlt évek gyakorlatától több szempontból is eltérnek. 

 1. A feltüntetett MASZ szintek könnyebbek mint az elmúlt években. Ezzel az a 
szándékunk, hogy a helyszín közelségét kihasználva, jobban segíthessünk a 
szakosztályoknak és a versenyzők elé jobban motiváló, elérhetőbb szinteket állítsunk. 
Ezek a szintek nem képviselik a 8-as döntőbe jutás esélyét, de elérésük esetén 12-16 közé 
juthat a versenyző. 

 2. A MASZ 2006. évi rendes közgyűlésén elfogadott határozat szerint a szponzor 
szinteknek meg kell egyezni az IAAF szintekkel, így a feltüntetett IAAF szintek egyben 
az un. szponzori szinteket is képviselik, melyek elérése esetén a versenyzőnek lehetősége 
van támogatás ellenében részt venni a IVB-on. (1-8. helyezés elérése esetén a MASZ 
visszatéríti a költségeket.) 

 Szintteljesítés:  

• A szinteket az UP Programban megjelölt kiemelt versenyeken lehet teljesíteni. 
• A szintek csak a teljesítést követő doppingvizsgálattal fogadhatóak el! 
• Szintteljesítési határidő: 2007. március 24 – július 1?. (deadline????) 
• A kora tavaszi időpont természetesen a gyaloglókra vonatkozik, akiknek ekkor van a 

fő versenyszezon. Ezzel együtt a korai szintteljesítés esetén a versenyzőnek az idény 
folyamán igazolni kell az állapotát, aminek módját az edzővel történő személyes 
megbeszélésben rögzítünk. 

• A váltók esetében csak szintteljesítés esetén kerülhet sor a részvételre. Az egyéni jó 
teljesítmények nem elegendőek a részvételhez. Abban az esetben, ha a téli időszakban 
az egyéni eredmények bíztatóak, tavasszal megteremtjük a lehetőségét a 
váltóedzéseknek és később a versenyzésnek. 

• A szintteljesítést követő sérülés vagy tartós betegség megkérdőjelezheti a IVB-on 
való részvételt. 

• Több szintes esetén az I-J OB eredményei ill. a szakmai vezető dönt. 
• 400m gát – kérem az edzőkollégákat, hogy abban az esetben, ha szintteljesítésre 

esélyes versenyzőjük van, mihamarabb jelezzék, mert ebben az esetben a versenyzési 
feltételekről gondoskodnunk kell. 

 
Szemlélet: 

 Visszaköszönő téma az IVB és az EYOF azonos évben történő megrendezéséből fakadó 
gondolatkör. A Héraklész szakág vezetőkkel ezúttal is külön figyelmet fordítottunk a 
probléma elemzésére és arra a megállapításra jutottunk, hogy különös tekintettel a rövid-, és 
középtávfutó szakágakra az a javaslatunk, hogy a versenyzőinknek biztosítható nagyobb 
sikerélmény érdekében helyezzék előtérbe az EYOF-on való indulás lehetőségét. A legjobb 
sprintereinknek és középtávfutóinknak is igen kicsi esélye van döntőbe jutni az IVB-on, míg 
az EYOF-on óriási sikereket érhetnek el. Ezt bizonyította a 2005-ös év is. Jelen állás szerint a 
rövidtávfutó szakágban a leány svédváltó indulásának van reális esélye az IVB-on. 
 

 
Junior Európa-bajnokság 

2007. július 19 -22.    Hengelo/NED 
 

Versenyszámok 
Férfiak: 100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 5000/ 10 000/ 3000ak/ 110g (99)/ 400g/ M/ T/ H/ R/ S/ D/ G/ 

K/ 10pr/ 10km gy/ 4x100/ 4x400 
Nők:      100/ 200/ 400/ 800/ 1500/ 3000/ 5000/ 3000ak/ 100g / 400g/ M/ T/ H/ R/ S/ D/ G/ K/ 

7pr/ 10km gy/ 4x100/ 4x400 
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Versenyszámonként 3 versenyző indítható. 
Korhatár: 1988 – 1991 között született versenyzők indulhatnak 

 
A Junior EB szintjei 2007-ben 

férfi   női 
MASZ EAA/szponzor Versenyszám EAA/szponzor MASZ 

10,65  10,75 100  12,00 11,90 

21,50  21,75 200  24,60 24,10 

47,50  48,50 400  55,40 54,70 

1:50,00  1:51,30 800  2:09,00 2:07,50 

3:49,00  3:51,00 1500  4:28,00 4:24,00 

    3000  9:48,00 9:40,00 

14:35,00  14:35 5000  17:00,00 16:40,00 

30:40,00  31:20 10 000     

8:58,00  9:12 3000 ak  11:00,00 10:40,00 

14,00  14,35 110/100 gát  14,20 13,90 

52,60  53,70 400 gát  61,00 60,00 

214  214 Magas  180 182 

745  745 Távol  605 605 

15,40  15,30 Hármas  12,85 13,10 

510  500 Rúd  385 395 

18,20  17,60 Súly  13,90 14,80 

56,00  53,30 Diszkosz  47,00 49,00 

67,50  65,50 Gerely  49,00 50,00 

70,00  65,00 Kalapács  57,00 58,50 

7150  6850 Összetett  5150 5300 

43:40  44:40 10km gyaloglás  51:30 48:40 

40,80   4x100   45,60 

3:10,00/48,00   4x400   3:39,00/55,15 

 
A szintekről: 

Azok számára akik évről évre figyelik a JEB szinteket feltűnik, hogy sok versenyszámban 
alacsonyabbak a szintek a megszokottnál. Ennek oka, hogy az elmúlt években érzékelhető 
egy Európai szintű teljesítmény csökkenés ennél a korosztálynál. Ez megfigyelhető az EAA 
szintek meghatározásánál is, de abban is, hogy a döntőbe jutáshoz gyengébb eredmények is 
elegendőek több versenyszámban is. Vannak azonban olyan versenyszámok, ahol pont az 
ellenkező tendencia érvényesül, ilyen pl. a női kalapácsvetés és rúdugrás. 
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A MASZ szintek teljesítése esetén a szövetség vállalja a versenyző részvételi költségeit, míg 
az EAA szintek teljesítése esetén lehetőség nyílik szponzori támogatással részt venni és 
abban az esetben, ha a versenyző 1-8. helyen végez a szövetség visszatéríti a költségeket. 

 
Szintteljesítés: 

• A szinteket 2007. május 19 – július 8. között lehet teljesíteni. 
• Gyaloglásban és hosszútávfutásban március 24-től lehet szintet elérni. 
• Csak a programban feltüntetett kiemelt versenyeken, illetve az előre egyeztetett külföldi 

versenyeken teljesített szintek fogadhatóak el. 
• A szintek csak doppingvizsgálattal fogadhatóak el! 
• A korai szintteljesítés nem jelent automatikus csapattagságot. 
• A szintteljesítést követő betegség vagy sérülés megkérdőjelezi a versenyző részvételét az 

JEB-on.  
 
Egyebek: 

• Örömteli, hogy a juniorok számára ezúttal egy igazán harmonikus felkészülési és verseny 
szezon látszik megvalósulni. A július közepén rendezendő JEB és az azt követő július 
végi Országos Bajnokság idén végre egy jól felépülő, hosszú verseny szezont biztosít a 
korosztálynak. Ezért fontos, hogy a formaidőzítés szempontjából ai Ifi-Junior OB-t csak 
eszköz versenynek tekintsék azok, akik a JEB-on jól akarnak szerepelni, valamint az 
idény eleji versenyek valóban felkészülési versenyként szolgáljanak. 

• A JEB-on váltók részvételére csak felkészült állapotban lesz lehetőség. Ez azt jelenti, 
hogy a csapat(ok)nak össze kell dolgozni, együtt kell készülni. Erre a feltételeket 
biztosítjuk, amennyiben az egyéni eredmények ezt alátámasztják. 

• A Héraklész Program „A” kereteiben szereplő junior korú versenyzőktől és edzőiktől az 
alábbiakat kéri és várja  a MASZ: 

- részvétel a közös felkészülésben 
- rendszeres orvosi felügyelet (6 hetente vérkép ellenőrzés, felmerülő problémák 

haladéktalan kezelése és a vezetőség tájékoztatása) 
- éves felkészülési terv leadása, melynek a következőket kell tartalmaznia: 

- éves képzési cél  
- a célt milyen eszközökkel, módon kívánja megvalósítani 
- az egyes makrociklusok képzési céljai 
- a felmérési számok eredményeinek várt alakulása 
- tervezett eredmények 2007-re 
- kezelőorvos megnevezése 
- a leadás határideje: 2006. december 20. 

 
 

Európai Olimpiai Fesztivál 
2007. július 23-27.   Belgrád/SCG 

 

A verseny a MOB felügyeletével és szervezésében, az IAAF ifjúságiakra vonatkozó szabályaival 
kerül megrendezésre. 
Az eseményen az 1990, 1991-ben született versenyzők vehetnek részt.  
Versenyszámonként egy fő indítható. A MOB 16 atléta részvételét tervezi. 
 
Versenyszámok 
Fiúk: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 2000m ak, 4x100, 110m gát, 400m gát, M, T, H, R, S, D, 

G, K 
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Lányok:  100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 4x100, 100m gát, 400m gát, M, T, H, R, S, D, G, K 
 

Az EYOF szintjei / 2007 
 

fiú versenyszám lány 

10,85 100 11,90 

21,90 200 24,50 

48,70 400 55,70 

1:54,00 800 2:09,50 

3:55,00 1500 4:29,00 

8:32,00 3000 9:40,00 

5:59,50 2000 ak - 

14,00 110 /100 gát 13,90 

54,00 400 gát 62,20 

205 magas 175 

710 távol 600 

14,90 hármas 12,60 

455 rúd 380 

18,00 súly 13,70 

54,00 diszkosz 43,00 

65,00 gerely 46,00 

67,00 kalapács 53,00 

- 4x100 - 
 

• A feltüntetett szintek az előző évek versenyeredményeinek figyelembe vételével 
úgy lettek kialakítva, hogy hatba jutási esélyt jelentsenek.  

• A szintek teljesítése nem jelent csapattagságot, mivel ennek több összetevős 
feltétele van. Egyrészt köt az a tény, hogy versenyszámonként egy fő indítható, 
másrészt a már említett szemlélet, hogy szeretnénk a duplázást kerülni. 

• A duplázás lehetősége egyéni elbírálást igényel és indoka csupán az lehet, hogy a 
MOB elvárásainak megfelelően, erős csapattal vegyünk részt a versenyen. 

• A szint teljesítés kizárólag doppingvizsgálattal fogadható el! 
• A szinteket a kiemelt versenyeken lehet elérni. Június 1 – július 8. között. 
• Örömteli, hogy legújabb versenyszámként a kalapácsvetés is bekerült a 

versenyprogramba. 
 
 

U 16 Válogatott Viadal 
2007. szeptember 29.  ……/SLO 

 
Versenyszámonként két fő indítható. 
 
Versenyszámok 
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Fiúk:   100/ 300/ 1000/ 3000/ 100g 84-8,50/ 300g/ 4x100/ 4x300/ M/ T/ R/ S/ D/ G/ K 
Lányok: 100/ 300/ 600/ 2000/ 100g 76-8,25/ 300g/ 4x100/ 4x300/ M/ T/ R/ S/ D/ G/ K 
Válogatás: döntően a Serdülő OB eredményei alapján 
 
 

Mezeifutó Európa-bajnokság 
2007. december 9.   Toro / ESP 

 
A 2008-as felkészülés első, igazán komoly állomása a decemberi rendezésű MEB. Csapatok 
indulása jelen állás szerint nem tűnik indokoltnak, de azoknak a fiataloknak, akiknek a 2007. évi 
szezonja jelentős fejlődést mutat és további fejlődésük érdekében segítséget jelent a MEB-on 
való indulás, ahol tisztes helytállást várhatunk, a szövetség támogatni fogja a részvételét. Döntés 
a nyári szezon befejezése után várható. 
 

 
Egyéb, a fiatalokat érintő nemzetközi vonatkozású események és a részvétel feltételei: 
 

• NK Fedett Pályás Verseny 07.01.26. Budapest 
(Meghívás alapján. Kérem jelezni a részvételi szándékot!) 

• NK Fedett Pályás Verseny 07.01.28. Pozsony 
(Meghívás alapján. Kérem jelezni az indulási szándékot!)  

• U20 viadal   07.06.02? Sarajevo 
(Az időpont még kérdéses, de ha itt marad, nem tudunk részt venni a viadalon.) 

• NK Junior Verseny  07.06.05. Rijeka 
(Meghívás alapján) 

• Összetett EK   07.07.7-8. Maribor 
(Szakmai igazgató döntése alapján.) 

• BHSE NK   07.07.07 BHSE 
(Nevezés alapján.) 

• MASZ NK   07.07.08. Budapest 
(Meghívás alapján. Kérem jelezni az indulási szándékot.) 

• U23 válogatott viadal  07.09.22. SLO 
(Szakmai igazgató meghívása alapján.) 
 

5. Korosztályok a 2007. évi versenyidényben 
 

U 23  1985 -1987 – 1987 
Junior  1988 – 1989 
Ifjúsági  1990 – 1991 
Serdülő  1992 – 1993 – 1994 
Gyermek  1995 – 1996 

 
 
 
 
2006. november 6.       Dornbach Ildikó 

utánpótlás szövetségi kapitány 


