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Előzmények: 

A Jövő Bajnokai program működési elvének 17 pontos módosítását dr. Sós Csaba 

irányításával, a régióvezetők, szakfelügyelők dolgozták ki, amit az edzőbizottság, majd ezt 

követően 2017. április 17- én az elnökség jóváhagyott. 

Ezen elvek mentén 2018-ban elindult a program, aminek mostani finomhangolása a 

régióvezetők és az utánpótlás edzőbizottsági tagok bevonásával történt. 

A Jövő Bajnokai nem országos válogatott hanem régiós válogatott. A célja, hogy országos 

lefedettséggel képzéseket biztosítson. Az elmaradott részeken is szakmai fejlődés lehetőségét 

kínálja, népszerűsítse az úszósportot. A programon belül a legjobbakat menedzselje.  

 

 

Érintett korosztály 

 2007-2006-2005-2004, azaz 11-14 éves versenyzők 

 

Régiók 

 9 régió 

Budapest koncentráltabb bázisa miatt, 2 régióra osztódik.  

 Budapest 1. (régióvezető: Krajnyák György) 

 Budapest 2. (régióvezető: Lakatos Roland) 

 Pest (régióvezető: Kovács László) 

 Közép-Dunántúl (régióvezető: Bene Vera) 



 Nyugat-Dunántúl (régióvezető: Szeidl Balázs) 

 Dél-Dunántúl (régióvezető: Jancsik Árpád) 

 Észak-Alföld (régióvezető: Fazekas Mónika) 

 Dél-Alföld (régióvezető: Bán Sándor) 

 Észak-Magyarország (régióvezető: Hölcz Péter) 

Keret 

9 régió, 32 fős kerettel. 

Megközelítőleg azonos számú lány és fiú, illetve évfolyamonként hasonló létszám.  

A keret a régióvezető kérésére, az utánpótlás szövetségi kapitány engedélyével maximum 2 

fővel bővíthető. 

 

Pályázat 

Mivel a program nem kötelező a keret tagságra pályázni kell. Pályázni a 2017. szeptember 1- 

2018. július 29. között elért időeredményekkel lehet. Minden Országos bajnoki érmes 

(egyéni számban) alanyi jogon tagja a programnak.  Ezt követően prioritásban az országos 

bajnoki 4-8. helyezett (egyéni számban), majd az ezután fennmaradt  helyekre a legkisebb 

korosztálynál 3, a többi korosztálynál 4 versenyszám összesített LEN pontjai alapján 

lehetséges.  

A pályázat tartalmazza a következőket:  

 11 éves (2007): 200 m vegyes, egy 100 és egy 200 méteres, szabadon választott 

versenyszám LEN pontjainak összege, korosztályos Országos bajnokságon elért 

legjobb helyezés. 

 12 – 13 – 14 évesek (2006, 2005, 2004): 200 m vegyes, 400 m gyors egy 100 és egy 

200 méteres, szabadon választott versenyszám LEN pontjainak összege, korosztályos 

Országos bajnokságon elért legjobb helyezés. 

 

A megadott táblázatban, számítógépen kitöltött pályázat leadási határideje szeptember 15. A 

régióvezető szeptember 25-ig javaslatot tesz a keretre, melyről a végső döntést szeptember 

30-ig az Utánpótlás Bizottság hozza meg. 

Minden pályázat klubigazolás alapján történik, nem lakcím alapján, azonban megengedett, 

hogy a versenyző a tartózkodási helyhez legközelebbi régiók programjait látogassa.  

A januári átigazolási szezon ideje alatt történő eligazolásokra ugyanez vonatkozik. A 

megkezdett régió kerethez tartozik az adott évben azonban a lakhelyhez közeli régió 

programjait látogathatja.  

Év közbeni tagcsere illetve esetleges pótlás az utánpótlás szövetségi kapitány engedélyével 

lehetséges.  

 

 



Régiós keretösszeg 

A régiós keret összeg 1.800.000 forint, amit a régiós keretre, illetve a velük kapcsolatos 

dolgokra lehet felhasználni. (Terembérélés stb…) 

 

Programok 

Kiemelt programokat kínál a Magyar Úszó Szövetség. 

Az igényeket a programot megelőző hónap 15-ig kell a koordinátor részére megadni, majd azt 

követően az előadóval a részleteket egyeztetni. 

A régióvezetők a programokról minden hónapban kötelesek beszámolót írni és azt a 

koordinátornak és az utánpótlás szövetségi kapitánynak eljuttatni.  

A kiemelt programokon felül a régiós keretösszegből a régióvezetők a régiós szükségletek 

figyelembevételével más programokat is szervezhetnek.  

Ezekről ugyan úgy beszámolót kell írniuk.  

Felszerelés 

Minden tag egységes felszerelésben részesül. 

 melegítő 

 short 

 póló 

 úszósapka 

 hátizsák 

 úszószemüveg 

 úszódeszka 

 

A legjobbak jutalmazása 

A Jövő Bajnokai program felső két korosztályának (2004-2005) legjobbjai (utánpótlás 

szövetségi kapitánnyal egyeztetve) októberben egy 2 hetes hazai edzőtáborban 

részesülhetnek.  

Három régió összevonva, közös megegyezés alapján a felső két korosztály (2004-2005) 

legjobbjainak egy külföldi verseny támogatott az Úszószövetség részéről. 

Össz-régiós verseny 

Minden év novemberében egy össz-régiós versenyt rendezünk a Tüske uszodában, ahol 

bemutatkozik az új keret és a felszerelések kiosztásra kerülnek.  



Média 

A Startfejes folyamatosan tudósit a programokról.  

Havonta kiemelt helyszínek lesznek kijelölve.  

A villámportré heti rendszerességgel mutat be versenyzőket. Minden évben szezont összegző 

kiadvány jelenik meg.  

Az iskolák értesítést kapnak a Magyar Úszó Szövetségtől a sportolók Jövő Bajnokai 

tagságáról. 

 

Jancsik Árpád 

2018.04.30. 

 

 


