
 
 
MLOSZ – 2020 válogatott keret  
 
 
A MLOSZ válogatott keret kijelölési elveinek megfelelően, - melyet a 2010.november 10-i 
elnökségi ülésen határozott meg az elnökség az alábbiak szerint: ”A válogatott keretek két 
külön időszakra lebontva kerülnek meghatározásra. Első időszak: a válogatott keret 
kihirdetésének és a válogató versenyek lezárasa közötti időszak.Második időszak: a válogató 
versenyek lezárása és a következő évi válogatott keret kihirdetésének időpontja közötti 
időszak. Az első időszakban a válogatott keretek az előző évi ranglista eredményei alapján 
kerülnek meghatározásra,  létszámuk a ranglistán szereplő versenyzők számától függően 
alakul, mind a két hajóosztályban általában 3-5 fő. A második időszakban a válogatott keretek 
az Osztályszövetség által az évad fő versenyére maghatározott válogató versenyek 

eredményei alapján kiszámított rangsor szerint kerülnek meghatározásra” - az éves ranglista 
végeredménye alapján 2020. évi válogató versenyek lezárulásáig az alábbi versenyzők 
képviselik hajóosztályunkat, mint a válogatott keret tagjai: 

      
 

Válogatott keret Laser 4.7 

Kovács Attila  MVM    ajándék vitorla 

Sigmond Soma BYC 

Verebély Mátyás SVE  

Nagy Bendegúz BYC 

Vida Róza   BYC 

 

Válogatott keret Laser Radiál 

Rédling Balázs  PROCELERO  ajándék vitorla 

ifj. Majthényi Zsombor  THE-YKA 

Papp Péter    Sopron 

Szűcs Ábel   THE-YKA 

 

LSTD ranglista győztese Zink Leon  ajándék vitorla 

hivatalos válogatott keret nincs, illetve az olimpiai válogatott keret tagjai, támogatott 

versenyzők 

LSTD hajóosztályban: Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatám 

Laser Radiál Női osztályban Érdi Mária 



Az idei évben válogatott keret hirdetése helyett, - mely a 2021-es év első felére szólna, a 

válogató versenyek lezárulásáig - az elnökség a ranglista helyezetteket díjazta. 

Laser 4.7 

1. Nagy Bendegúz    BYC 
2. Verebély Mátyás    SVE 
3. Szokody Olivér    BYC 

legeredményesebb lány: Vida Róza  BYC 

Laser Radiál 

1. Kovács Attila     MVM 
2. Sellei Bence     BYC 
3. Bagonyi Bálint    THE-YKA 

legeredményesebb lány: Kis-Kapin Karina  BYC 

Laser Standard hajóosztályban a 2020-as évben hivatalosan elfogadott ranglista sajnos nem 

született, mivel az érintett versenyek mindegyikén nem érte el a résztvevők száma a minimális, 

érvényességhez szükséges 8 főt. A legeredményesebb versenyző 2020-ban Laser 

Standard hajóosztályban a nem hivatalos ranglista alapján: Zink Leon, BYC 

 
Válogató és a válogató versenyek meghatározása 2020. évre 
 
Laser 4.7 Európa-bajnokság 
A Laser 4.7 Európa-bajnokságának korai időpontjára való tekintettel válogató 
versenyek lebonyolítása versenyek hiányában nem lehetséges, ezért az Európa-
bajnokságra a rangsorolás az előző évi ranglistán elért helyezések alapján történik 
 
Laser 4.7 világbajnokság 
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 2 versenyt nevezi meg válogató 
versenyként: 
 

- Olasz Laser Európa Kupa – Torbole: április 30 – május 3. 
- Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17. Amennyiben az 

ILCA által jövőben kiadott rangsorolási időbe ez utóbbi verseny nem fér bele, 
akkor helyette a 2019. évi ranglistán elfoglalt eredményt vesszük számításba. 

 
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy verseny akkor 

érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább két érvényes futam 

lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó 

pontszámot kapják meg. A rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért 

eredmény százalékkal kifejezett meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság 

esetén az Európa Kupa versenyen elért eredmény a döntő. 

 
Laser Radiál Ifjúsági Európa-bajnokság 
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 Radiál Ifjúsági világbajnokság 
 
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 3 versenyt nevezi meg válogató 
versenyként: 
 

- Olasz Laser Európa Kupa – Torbole: április 30 – május 3. 
- Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17.  
- MVM Flottabajnokság – Balatonfüred, június 29-július 1.  Amennyiben az 

ILCA által jövőben kiadott rangsorolási időbe ez utóbbi verseny nem fér bele, 
akkor csak az első két verseny eredménye képezi a válogatót. 

 
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy verseny akkor 

érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább két érvényes futam 

lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó 

pontszámot kapják meg. A rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért 

eredmény százalékkal kifejezett meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság 

esetén az Európa Kupa versenyen elért eredmény a döntő. 

 

Módosítás 2020 márciusban a kialakult pandémiás helyzet miatt 

 

A korona vírus terjedése és az általa okozott olaszországi helyzetre való tekintettel 
több edző, klub és szülő jelezte aggodalmát a Garda-tavi válogató versennyel 
kapcsolatban, továbbá a rendezőktől is azt az információt kaptuk, hogy bizonytalan a 
verseny megrendezése. A jelenlévők egyhangúlag úgy vélekedtek, hogy nem teszik ki 
a gyerekek egészségét ilyen fokú kockázatnak még akkor sem, ha netalántán a 
verseny megrendezésre kerül, ezért az olaszországi versenyt törölték a válogató 
rendszeréből. Helyette a csopaki Kereked Kupát javasolják válogató versenynek, így 
a válogató a következő képpen alakul: 
 
 
Laser 4.7 Európa-bajnokság (változatlan) 
 
A Laser 4.7 Európa-bajnokságának korai időpontjára való tekintettel válogató 
versenyek lebonyolítása versenyek hiányában nem lehetséges, ezért az Európa-
bajnokságra a rangsorolás az előző évi ranglistán elért helyezések alapján történik 
 
Laser 4.7 világbajnokság (kvótaszámok: 3 fiú + 1 lány, igényelhető +1 fiú és + 2 lány 
indulási jog) 
 
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 2 versenyt nevezi meg válogató 
versenyként: 
 

- Kereked Kupa – Csopak: május 1-3. 
- Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17.  

 
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy verseny akkor 

érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább két érvényes futam 



lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó 

pontszámot kapják meg. A rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért 

eredmény százalékkal kifejezett meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság 

esetén az Európa Kupa versenyen elért eredmény a döntő. 

 
Laser Radiál Ifjúsági Európa-bajnokság 
 
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 Radiál Ifjúsági világbajnokság 
 
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 3 versenyt nevezi meg válogató 
versenyként: 
 

- Kereked Kupa – Csopak, május 1-3. 
- Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17.  
- MVM Flottabajnokság – Balatonfüred, június 29-július 1.  Amennyiben az 

ILCA által jövőben kiadott rangsorolási időbe ez utóbbi verseny nem fér bele, 
akkor csak az első két verseny eredménye képezi a válogatót. 

 
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy verseny akkor 

érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább két érvényes futam 

lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó 

pontszámot kapják meg. A rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért 

eredmény százalékkal kifejezett meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság 

esetén az Európa Kupa versenyen elért eredmény a döntő. 

 

Támogatás 

A Laser osztályszövetség 2020évben is az eddig megszokott és bevált rendszerben szerette 
volna  felosztani az MVSZ-től kapott támogatást, ám erre a 2020. évben nem került sor. A 
támogatást a Laser 4.7 hajóosztály Európa-bajnokságán elért eredmények alapján utólag 
állapítottuk meg, s a versenyen 50%-ot elért versenyzőink részesültek benne sávos 
rendszerünk szerint: 
Csomai József korábbi felvetését és kérelmét a 2020. november 26-i online közgyűlésen 

megerősítette az elnökség, miszerint a Laser 4.7 Európa-bajnokságon 50%-ban szereplő 

versenyzők (3 fő) utólagosan megkapják a sávos rendszer szerint kialakított támogatást, mely 

számszerűsítve, összesen 600.000 ft (300.000; 180.000; 120.000 ft) 

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. 

Például 3 fiú + 1 lány válogatott keret esetén az EB válogatója során eredmények alapján 

rangsorolt versenyzők az alábbiak szerint részesülnek támogatásból: 

1.fiú 4 egység,  

2. fiú 2 egység,  

3. fiú 1 egység és az első lány 4 egység (összesen 11 egység) 

Hasonló képpen a VB válogatója során elért eredmények alapján rangsorolt versenyzők az 

alábbiak szerint részesülnek támogatásból: 

1.fiú 4 egység,  

2. fiú 2 egység,  

3. fiú 1 egység és az első lány 4 egység (összesen 11 egység) 

Jelen esetben tehát összesen a támogatás 22 egységre lesz lebontva. Egy versenyző, ha 

az EB és a VB válogatóján is indult, mindkét helyezése után megkapja a neki járó támogatási 

összeget. 

A válogatott keret, s így a támogatásban részesülő versenyzők száma változhat, akár lehet 4 

fiú 1 lány, vagy csak 4 fiú, megfelelő eredménnyel rendelkező leány hiányában ( ranglista 1-

10-ben kell szerepelnie), vagy 2 fiú + 2 lány stb… 

 

Példaként átküldöm a 2019. évi rendszerünket:  

Pirossal beírva a tényleges felosztásokat, összeggel, névvel 

 
Laser 4.7 EB 
 
Az elnökségi határozat szerint  
4.7 EB - 3 legeredményesebb fiú 
 - 2 legeredményesebb lány 
 
támogatás: 1 000 000 Ft  /13 egységre osztva, 1 egység 77 000 Ft/ 
felosztás fiúknál: 
 - 4 egység 308 000 Ft Kovács A. 
 - 2 egység 154 000 Ft Sellei B. 
 - 1 egység     77 000 Ft Szokody O. 
felosztás lányoknál: 
 - 4 egység  308 000 Ft Kis-Kapin K. 
 - 2 egység  154 000 Ft Vida R. 
 



 
 
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.  
 
További támogatás: közös edzőtábor 
 
Hazai edzőtábor: 4 nap 
időpont: ?  
költségek:  - 4*30 000 Ft edző   120 000 Ft 
  - 4*10 000 Ft üzemanyag    40 000 Ft 
  - 4*8*1500 Ft szállás     48 000 Ft 
  - 4*9*2000 Ft étkezés       72 000 Ft 
       280 000 Ft 
 
nemzetközi edzőtábor: felhasználható támogatás összege 500 000 Ft 
időpont: 5 nap az ősz folyamán 
résztvevők:  ranglista alapján kijelölt válogatott 5 fő 
 
 

Radial Osztály támogatása: 
 
A LR Ifjúsági EB-re az alábbi 2 nemzetközi verseny a válogató: 
 
Szlovén Laser Európa Kupa – Koper március 15-17. 
Easter Regatta Garda – Malcesine április 17-21 
 
A válogató versenyeken kialakult sorrend alapján a támogatás 50%-a kerül felosztásra az alábbiak 
szerint:  
támogatás: 1 000 000 Ft  /11 vagy 10 egységre osztva, 1 egység 45 000 Ft/ 50 000 Ft/ 
felosztás fiúknál: NEM EZ LETT A FELOSZTÁS, mert nem volt női versenyző 
 - 4 egység 180 000 Ft    
 - 2 egység   90 000 Ft  
 - 1 egység     45 000 Ft  
felosztás lányoknál: 
 - 4 egység  180 000 Ft    NINCS 
 
vagy 4 fiú válogatott esetén: 
 
 - 4 egység 200 000 Ft Majthényi 
 - 3 egység 150 000 Ft Zink 
 - 2 egység 100 000 Ft Szűcs 
 - 1 egység     50 000 Ft Virágh 
 
A fennmaradó támogatási összeg felhasználását ( 500 000 Ft)  az eredményességtől tesszük függővé. 
Azon legjobb 4 versenyző között kerül sávos rendszerben felosztásra, akik az első 50%-on belül 
végeznek a versenyen. 
 



Hazai edzőtábor: 4 nap 
időpont: ?  
költségek:  - 4*30 000 Ft edző   120 000 Ft 
  - 4*10 000 Ft üzemanyag    40 000 Ft 
  - 4*8*1500 Ft szállás     48 000 Ft 
  - 4*9*2000 Ft étkezés       72 000 Ft 
       280 000 Ft 
 
nemzetközi edzőtábor: felhasználható támogatás összege 500 000 Ft 
időpont: 5 nap az ősz folyamán 
résztvevők:  ranglista alapján kijelölt válogatott 5 fő 
 
Az ISAF világbajnokságon induló versenyzőnket/versenyzőinket is szeretnénk támogatni: (Zink Leon és 
Kis-Kapin Karina) 
A versenyzők nevezési díjának az 50 %-át fizetnénk ki (500 €) alap támogatásként. Ha a mezőny első 
felében végez akkor a nevezési díj fennmaradó 50 %-át is kifizetnénk. Amennyiben nem sikerül 50%-
on belül végezni, akkor a nevezési díj másik felét a szülő, illetve a klub állja. 
 
Szeretnénk folytatni az előző években Vasilij Zbogarral sikeresen működő munkát. Ez az őszi 
időszakban jelentene 5 napos edzőtábort Izolán. 
Ez nem csak a versenyzőknek jelent edzéslehetőséget, hanem az edzőknek is komoly segítség a 
fejlődésben. 
Támogatás: 1 000 000 Ft 
Költségek:  - edző 5*400€  600 000 Ft 
  - utazás támogatás  400 000 Ft 
 
Támogatások osztályokra lebontva: 
4.7 osztály 
 -  1 000 000  EB   
 -     500 000  ET nemzetközi 
 -     500 000  ( Vasilij ET)  
 -     280 000  ET hazai  
 -     200 000 ranglista díjkiosztó 

   2 480 000 Ft 
 
 
Radial osztály 
 -  1 000 000  EB   
 -     500 000  ET nemzetközi 
 -     500 000  ( Vasilij ET)  
 -     280 000  ET hazai   
 -     320 000 Ft (ISAF VB) 
 -     200 000 ranglista díjkiosztó 

   2 800 000 Ft 
 
 
 
 
 
    
 



 

 


