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Támogatás alapja 

Támogatások felosztása az évek óta használt elveink szerint zajlik, évenkénti 

felülvizsgálással, módosítással. Az alap változatlan – sávos rendszer, nem egységesen 

részesül mindenki a támogatásból, hanem rangsorolva, más-más támogatási összeggel, 

értékelve az elért eredményt. Mivel a válogatott keret létszáma évenként változhat, így a 

sávok is módosulnak az aktuális válogatott kerettagok számának megfelelően. 

Az MVSZ által nyújtott, rendelkezésünkre álló támogatási összeget a korábban kidolgozott és 

évek óta használt sávos rendszer elosztás elvének megfelelő módon osztjuk szét, a  válogatókon 

elért eredmények alapján, sávos rendszerben, válogatott keret tagok számától függően. Külön 

támogatásban részesül az EB és külön a vb válogatott kerete. 

2021. év második felére az elnökség a válogatott keretet Laser 4.7 osztályban 3 fiú + 2 lány, 

míg Laser Radiál osztályban 4 fiú versenyzőre jelöli ki. Laser Radiál ifjúsági osztályban női 

válogatott versenyzőt nem jelöl ki, mivel egyetlen lány sem szerepel a ranglista 1-10 

helyezettjei között.  

Támogatások a 2021-es világversenyekre 

Az MVSZ-től a Laser 4.7 osztály az idei évre 2.287.500 ft-ot, míg a Laser Radiál Ifjúsági 

válogatott 787.500 ft támogatást kapott, melyből világversenyenként 700.000 ft 

össztámogatásban részesíti a válogatott keret tagjait, (3 x 700.000 ft) valamint a fennmaradó 

összegből szlovéniai edzőtábort szervez az őszi szünetben. 

 

Támogatás felosztásának részletei: 

 

Laser 4.7 EB 

 

Mivel válogató versenyt nem sikerült a pandémiás helyzet miatt lebonyolítani az Eb-re, így arra 

a támogatást az elnökség az Európa-bajnokságon elért eredmény után adja, az azon elért 



eredmények alapján a mezőny első 50%-ban végző 3 legeredményesebb fiú és 2 lány versenyző 

számára. 

támogatás: 700.000 Ft   /13 egységre osztva, 1 egység: 53.846 ft 

felosztás fiúknál: (kerekítve) 

- 4 egység: 215.385 ft 

- 2 egység: 107.690 ft 

- 1 egység: 53.850 ft 

  

felosztás lányoknál: 

 - 4 egység: 107.690 ft 

- 2 egység: 53.850 

   

Laser 4.7 világbajnokság 

 

Mivel senki nem jelezte indulási szándékát, így válogatót nem írunk ki, ha azonban mégis 

meggondolná magát néhány versenyző és év közben döntene indulási szándéka felől, úgy a 

rangsorolásuk az aktuális ranglista állása szerint történik.  

 

Laser Radial Európa- bajnokság 

 

Mivel válogató versenyt nem sikerült a pandémiás helyzet miatt lebonyolítani az Eb-re, így arra 

a támogatást az elnökség az Európa-bajnokságon elért eredmény után adja, az azon elért 

eredmények alapján a mezőny első 50%-ban végző 4 legeredményesebb fiú és 1 lány versenyző 

számára. 

Az Európa-bajnokságon kialakult sorrend alapján kerül felosztásra a támogatás az alábbiak 

szerint:  

 

700.000 ft /16 egységre osztva, 1 egység 43.750 Ft/ 

felosztás fiúknál:  

- 5 egység: 218.750 ft 

- 3 egység: 131.250 ft 

- 2 egység: 87.500 ft 

- 1 egység: 43.750 ft 

Felosztás lányoknál: 5 egység: 218.750 ft 



 

Laser Radiál Világbajnokság 

 

A Világbajnokságra a válogatón elért eredmények alapján történik a támogatás a szokásos sávos 

rendszer szerint. A fennmaradó támogatási összeg felhasználását (700.000 Ft) a 

Világbajnokságra kiírt válogató versenyek (Majthényi, Flottabajnokság) eredményei alapján 

osztjuk szét a válogatott keret tagjai számára. 

 

felosztás fiúknál:   700.000 ft / 11 egységre osztva, 1 egység: 63.635 ft  - kerekítésekkel: 

- 5 egység: 318.200 ft 

- 3 egység: 190.900 ft 

- 2 egység: 127.300 ft 

- 1 egység: 63.600 ft 
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