
  

 

 

 

 

Válogatási elvek – RSX, T293 (U15/U17) „A” és „B” keret 

 

 

A válogatott keretek kialakításának célja azon versenyzők kiemelése, akik teljesítményük, 

hozzáállásuk és példaértékű sportolói személyiségük révén méltón képviselik Magyarországot 

a hazai és nemzetközi versenyeken. A válogatott keret tagjait a klub programon felül további 

edzőtáborokon és versenyeken való részvétellel segíti a válogatott program.  

A válogatott keret létszáma a rendelkezésre álló források mértékéhez igazodva osztályonként 

2-2 fő (amennyiben több versenyző is eléri az elvárt eredményt, úgy a szövetségi kapitány 

javaslatára az elnökség kibővítheti a kereteket).  

A keretek kialakítása objektív szempontok szerint történik. A válogatott versenyző az alábbi 

kritériumoknak kell egyidejűleg megfeleljen:  

a) Szerződésben vállalja a válogatott keret felkészülési programjában való maradéktalan 

részvételt 

 

b) Teljesíti a válogatott keretbe kerülés feltételeként meghatározott edzésprogramot.  

 

c) Teljesíti a szponzori és támogató szerződésben foglalt igényeket, kéréseket.  

 

d) Teljesíti a válogató versenyeken kiírt eredményességi szintet. A felsorolt 

versenyeredményeknek legalább egyikének megfelel a versenyző: 

1. Az előző év korosztályos RSX és T293 magyar bajnokságának végeredménye 

során az első két helyen végez az automatikusan „B” keret tagságot 

eredményez. 

2. Válogató verseny a korosztályos T293/RSX EB és VB: 

a. „A” keret: aki bekerül Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon a 

mezőny 40%-ba automatikusan „A” válogatott keret tag lesz. 

b. „B” keret: aki bekerül Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon a 

mezőny 60%-ba automatikusan „B” válogatott keret tag lesz. 

 

3. Raceboard Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon, aki felnőtt 

kategóriában dobogós helyezést ér el automatikusan az  „A” keret tagja lesz. 



 

 

 

e) A támogatás mértéke: 

a. az „A” keret tagok számára a jóváhagyott programban szereplő versenyek és 

edzőtáborok részvételi költségének 100%-a 

b. a „B” keret tagok számára a jóváhagyott programban szereplő versenyek és 

edzőtáborok részvételi költségének 50%-a 

 

f) A válogatott versenyzők szerződéses kötelezettséget vállalnak a program teljesítésére. 

A program bármilyen nem teljesítése, módosítása csak előzetes engedély és igazolás 

esetén fogadható el. Minden más eset a programból és a válogatott keretből való 

kizárással jár. 




