
Tisztelt Utánpótlás-nevelő klubok! 

 

A MOATSZ Szakmai és Edzőbizottsága (SZEB) 2016. július 9-i ülésén az utánpótlás-

versenyrendszer reformjával kapcsolatban több állásfoglalást hozott, amellyel kapcsolatban 

ezúton szeretnénk kikérni az utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubok véleményét. A SZEB 

állásfoglalásai nem jelentik egyúttal azt, hogy a javasolt változtatások átmennek a 

gyakorlatba, mivel fontosnak tartjuk meginterjúvolni a klubok véleményét a javasolt 

változtatásokról. A javaslatok figyelembe vételével további változtatások eszközölhetőek 

majd. 

A tervek szerint előbb írásos formában várnánk véleményeket a javaslatokhoz kapcsolódóan, 

majd később ezeket összegyűjtve kibővített SZEB ülés keretén belül személyes konzultációt 

tartanánk a kérdésben. 

A javaslatok fontosabb részei: 

• a TOP12 és a Húszak Bajnokság összevonása, annak érdekében, hogy a jelenlegi 

versenynaptár túlzsúfoltsága megszüntethető legyen. A javaslattal, tulajdonképpen az 

egyik verseny megszűnne, így 3 hétvége nyerhető lenne a versenynaptárban. 

• az egyenes kiesésű versenyek esetében kísérleti jelleggel bevezetésre kerül az orosz 

típusú versenyrendszer, ezzel a főtáblás helyek mindegyike kijátszásra kerül, így 

biztosítva, hogy egy versenyen minél több hasonló tudású ellenféllel is játszhassanak a 

játékosok. 

• az UP CSB-k esetében a lebonyolítási mód módosítása indokolt, amivel 

ösztönözhetővé válnak a klubok a minél nagyobb arányú részvételre és növelhető a 

résztvevő csapatok létszáma. 

Központi kérdésként merült fel, hogy 2 vagy 3 fős csapatokkal versenyezzenek-e a 

klubok az újonc és serdülő korosztályban (az ifiben továbbra is maradna a 3 fős 

csapat). A kétféle csapatformához tartozó pro és kontra érvek egyaránt megtalálhatók 

az alábbi jegyzőkönyv-részletben. 

Maga a CSB lebonyolítási mód is változna, miszerint selejtező kerülne beiktatásra 

területi alapelven, ezzel ösztönözve a kisebb klubokat is a részvételre. 

A javaslatok között számos további pont szerepel, amelyekhez szintén várjuk az 

észrevételeket, sőt akár olyan észrevételeket is, amelyek a versenyrendszer reformjához 

kapcsolhatók, de a javaslatok között nem szerepelnek. 

 

A továbbiakban küldöm a SZEB 2016. július 9-i üléséről készült jegyzőkönyvének vonatkozó 

részeit. 

 

Köszönettel, 

 

 Dr. Paár Dávid sk. 

 elnök 

 a Szakmai és Edzőbizottság nevében 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 16. 

 

  



A SZEB 2016. július 9-i jegyzőkönyvének vonatkozó részletei 
 

A versenyrendszer átalakításával kapcsolatban a SZEB elé került egy javaslatcsomag, amelyet 

részletesen tárgyalt a SZEB. 

A versenyek számának csökkentése indokolt, hogy a válogatott keretek számára több 

lehetőség legyen közös összetartásokra. 

A magyar versenyeken sokszor probléma az, hogy kevés olyan meccset játszanak a gyerekek, 

amelyek igazán képesek fejleszteni őket. Erre megoldást jelenthet az, ha a főtáblán minden 

hely kijátszásra kerül. 

A területi versenyeket azokra az időpontokra kellene időzíteni, amikor a válogatott 

keretedzések vannak – ezek a versenyek szintén adhatnak ranglista pontokat, de nem olyan 

mértékűt, hogy a válogatott játékosok amennyiben nem vesznek részt ezeken, akkor ez nekik 

hátrányt jelentsen. 

 

7/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB javasolja, hogy a TOP12 

és a Húszak bajnokság összevonásra kerüljön. A TOP12 és a Húszak bajnokság helyett egy 

TOP24 verseny kerülne bevezetésre, ahova 24 játékos szerez jogot a szereplésre. Itt 4 db 6 

fős csoportban selejtezővel kezdődik a verseny, ahonnan a csoportok első két helyezettje jut 

az 1-8 helyezettek közé, a csoportok 3. és 4. helyezettjei a 9-16 közé, az 5. és 6. helyezettek 

pedig a 17-24 közé. Itt körmérkőzéssel döntik el a végső helyezéseket úgy, hogy a 

selejtezőből az eredményeket a játékosok tovább viszik. Az új verseny bevezetése azt 

eredményezi, hogy a ranglistapontokat a verseny lebonyolításához kell igazítani. Továbbá 

az UP pontversenyben is át kell vezetni az ilyen változásokat. A TOP24 verseny 

ranglistaversenyhez a ranglistapontokra vonatkozóan Szily György dolgoz ki javaslatot. 
 

8/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB javasolja, hogy a 

Budapest Bajnokságon kerüljön bevezetésre kísérleti jelleggel az orosz típusú lebonyolítási 

mód. 

 

9/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB javasolja, hogy az 

egyenes kiesésű rendszerben bonyolított országos ranglista versenyeken az ifiknél négy 

nyert szettre menjenek a főtábla mérkőzései, a serdülőben csak a legjobb nyolctól 

játsszanak négy nyert szettre, addig csak három nyert szettes mérkőzések legyenek, az 

újoncoknál pedig végig három nyert szettes mérkőzéseket bonyolítsanak. 
 

AZ UP csapatbajnokságok lebonyolításának reformjával foglalkozott a SZEB, amellyel 

kapcsolatban az alábbi megállapítások, felvetések hangzottak el: 

• Az újonc és serdülő korosztályban 3 fős csapatot kell-e szerepeltetni, vagy csak két 

fős csapatok legyenek az UP EB szisztémájának megfelelően? A probléma azért 

merül fel, mert sok csapatnak nehézséget okoz ezekben a korosztályokban a 3 fő 

kiállítása. A két csapatformával kapcsolatban az alábbi érvek és ellenérvek merültek 

fel: 

o 2 fős csapatban egy kiemelkedő játékos is elég lehet kiemelkedő 

eredményekhez, nőne a csapatok száma, izgalmasabb lenne a verseny 

o a 3 fős csapat mellett szól, hogy legyen ösztönzőleg hathat a klubok számára 

minél több játékos nevelésére 

o a vidéki csapatoknak 1-1 kiemelkedő játékosuk mellé is nehéz még egy 

játékost összeszedniük, nem hogy kettőt 



o nincs igazán szükség arra a korlátozásra, hogy 3 csapatot indíthasson csak egy 

klub, nem kell ezt limitálni, ezzel a két fős csapatok esetén sem záródna ki 

senki a részvételből 

o cél az, hogy több klub induljon CSB-n, mert a jelenlegi tendcia szerint 

előfordul, hogy 5-6 klub indít csak csapatot 

o három fős csapatnál változtatható lenne a lebonyolítás módja, hogy a harmadik 

játékos csak 1 meccset játsszon, ne kettőt, mint az ifi EB-n, ezzel kedvezve 

azoknak a kluboknak, akik csak két játékossal tudnak nevezni a CSB-re. 

 

10/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB az utánpótlás 

nevelő klubok véleményét kikéri, arról, hogy a lebonyolítási formaként az 

újoncoknál és a serdülőknél maradjon-e meg a 3 fős csapat, de páros nélkül, ahol az 

első két játékos 2-2 meccset játszik, a harmadik pedig egyet (az ifi EB mintájára), 

vagy pedig kerüljön bevezetésre a 2 fős csapatmérkőzés A SZEB álláspontja szerint 

az ifiknél továbbra is a 3 fős csapatrendszer maradjon, de a fent említett 

lebonyolítási móddal. 
 

• A CSB lebonyolítási rendszerével kapcsolatban felmerült megállapítások, felvetések: 

o Angliai példa, hogy a nevező csapatokat erősorrend szerint 3 csoportra 

osztották és mindegyik csoportban teljes körmérkőzést bonyolítottak tavasszal 

ill. ősszel, aminek a végén minden csoportban kihirdették az első három 

helyezettet – sokkal több a mérkőzés, igazságosabb, ugyanakkor nő a 

versenyek száma, mivel 2×2 napos versenyként bonyolítható le egy ilyen 

rendszer. 

o Román minta: 12 csapatot kiemelnek a ranglistapozíciók figyelembevételével, 

selejtezőt csinálnak a többi csapatnak 1 nap alatt, ahol az első négy helyezett 

szerez jogot az országos döntőn való részvételre. Az országos döntőt 3 nap 

alatt bonyolítják le csoportos körmérkőzéses rendben. 

o Felmerül javaslatként, hogy a hazai rendszerben 4 csapat lenne kiemelve és ide 

játszanak selejtezőt a többiek. A selejtezős rendszer régiós alapú lehetne, és ez 

egyben egy régiók közötti vetélkedés is lehetne, a MOATSZ is díjazhatná a 

legeredményesebb régiókat. Ebben az esetben minden régióból egy csapat 

jutna be a döntőbe, így 12 csapatos lenne a döntő, 2 napos lebonyolítással (így 

a MOATSZ kupával kiegészülve 3 napos lenne az adott hétvégi verseny) 

o A lebonyolítással kapcsolatban további javaslatként felmerült, hogy legyen 

Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon és Budapesten egy-egy 

selejtező, ahonnan 4-4-4 csapat jut be a döntőbe, ahol csatlakozik a 4 kiemelt, 

így 16 csapatos lesz a döntő, itt kiemelés szerint kerülnének összesorsolásra a 

csapatok, ahonnan a győztesek az 1-8., a vesztesek a 9-16. között folytatják 

körmérkőzéses lebonyolítással. 

o A nevezett csapatok kiemelési sorrendjében eddig a ranglista-pozíciók lettek 

összeadva, ezt módosítandó a ranglistapontokat kellene összeadni a 

kiemeléshez, ebben az esetben mind a három játékos pontszáma kerüljön 

figyelembe vételre. 

 

11/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB az utánpótlás 

nevelő klubok véleményét kikéri az UP CSB lebonyolítási rendszerének 

módosításáról. A SZEB javaslata, hogy legyen Kelet-Magyarországon, Nyugat-

Magyarországon és Budapesten egy-egy selejtező, ahonnan 4-4-4 csapat jut be a 

döntőbe, ahol csatlakozik a 4 kiemelt, így 16 csapatos lesz a döntő, itt kiemelés 



szerint kerülnének összesorsolásra a csapatok, ahonnan a győztesek az 1-8., a 

vesztesek a 9-16. között folytatják körmérkőzéses lebonyolítással. A döntő két napos 

lebonyolítású legyen, a selejtezők pedig egy naposak. 

A nevezett csapatok kiemelési sorrendjének megállapításakor a ranglistapontok 

kerüljenek összeadásra, ebben az esetben mind a három játékos pontszáma kerüljön 

figyelembe vételre. 
 

12/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB javasolja az 

egyenes kiesésű versenyeken vigaszverseny megrendezését a főtáblára nem jutó 

játékosok számára. A motiválás érdekében a legjobbak (1-4 helyezett: 1.: 4 pont, 2.: 

3 pont, két 3.: 2-2 pont) még kapjanak ranglistapontot. A vigaszversenyre nem 

szükséges játékvezetők alkalmazása, lebonyolítható rövidített, 2 nyert szettes meccsek 

formájában is, ha időkényszer van, amit majd a versenybíróságnak kell 

meghatároznia. Ha valaki kiesik a csoportban, de nyer meccset, amiért egyébként is 

kap pontot, akkor még ehhez adódik a vigaszversenyen megszerzett pontszám. A 

vigaszversenyen nem kötelező elindulni. 
 

13/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: UP egyéni, páros és 

vegyespáros OB lebonyolítása egy hétvégén, 3 napon történjen meg. Az újoncoknak 

és a serdülőknek kerüljön lebonyolításra közösen egy hétvégén az OB, egy másik 

hétvégén 3 napon pedig az ifiknek és az U21-eseknek. 
 

14/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: Az igényes díjazást és a 

motivációs hatásokat is biztosító eredményhirdetést valamennyi versenyen 

kritériumként kell megfogalmazni. Check list összeállítása már korábban is 

megtörtént a minimumkritériumokról, ezt minden alkalommal meg kell követelni. 

Az első nyolc helyezett játékos díjazására is sort kell keríteni az újonc és serdülő 

korosztályban. 

 

15/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A jelenlegi irányító 

játékvezetők rendszere nem gördülékeny. A SZEB javasolja, hogy 2 asztalonként 

legyen egy hivatásos játékvezető, minden második asztalon pedig a rendező feladata 

legyen az, hogy biztosítson lapozókat, akik nem játékvezetők. Ha ott vitás helyzet 

adódik, akkor a szomszéd asztalon vezető játékvezető dönt. 
 


