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Gerevich ösztöndíj versenyzői elvek 

 

A Gerevich ösztöndíj elvei 

 

 

A Gerevich ösztöndíj célja „a megfelelő anyagi feltételek biztosítása… a zavartalan és magas 

szintű sporttevékenységhez.” Tehát a jelent/jövőt támogatja, de alapja a múlt eredményessége. 

A normatív eredmény pontrendszer kialakításának célja, hogy a szövetség próbája meg minél 

nagyobb mértékben objektív legyen a teljesítmények megítélése. A megismerhetővé tett 

rendszer kiszámíthatóságot, ennek alapján a sportágon belüli viták csökkentését 

eredményezheti.  

 

  

  

Szempontok 

 

1. a sportág rendelkezésére álló Gerevich ösztöndíj keretösszeg mintegy kétharmadát a 

versenyzők ösztöndíj támogatására, míg a maradék cca. egyharmad összeget a felkészítő 

szakemberek ösztöndíj felosztására fordítja a szövetség. 

2. a versenyzői keretösszeg felosztása  a támogatni szánt célok szerint, cca.: 

➢ normatív keretösszeg 70% 

➢ utánpótlás korú versenyzők kiemelt támogatása 30 % 

 

  Ennek megfelelően a 2016.évben rendelkezésre álló ösztöndíj keret 7.420.000 Ft, felosztása 

a következő: 

➢ eredmények alapján összesen 5.280.000 Ft. 

➢ utánpótláskorú versenyzők kiemelt támogatása összesen 2.140. 000 Ft 

 

3. A rendszer az olimpiai ciklus alatt a világversenyeken egy versenyző által elért 

valamennyi eredményt figyelembe veszi az ösztöndíj mértékének megítélésekor 

4. A ciklus alatt megismétlődő azonos típusú versenyeken elért eredmények felülírják az azt 

megelőzőt, de az eredmény beszámítása adott naptári évre terjed 

5. az olimpiai 1-3. helyezést elért versenyzők az olimpiász ideje alatt az olimpia után 

megállapított ösztöndíj összeget kapják 

6. az olimpia, nem olimpiai versenyszámok valamint a nem olimpiai körülmények között 

(rövid pálya, nyíltvízi versenyszámok) elért eredmények közötti arányokat fenn kell tartani. 

7. Az egy-egy világversenyen elért eredmények méltányolása az évek során arányosan 

csökken. Mindez értékszorzó alapján kap érvényt. 
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8. a táblázatokban feltüntetett szorzó számok a szakvezetők  javaslata alapján kerültek 

meghatározásra. 

9. minden megszerezett versenyzői pont beszámításra kerül, de 10 pont, vagy annál kevesebb 

pontszám esetén a szövetségi kapitány szakmai szempontok alapján alakítja ki ösztöndíj 

javaslatát 

 

 

 

EREDMÉNY PONTRENDSZER 

 

Olimpia, Világbajnokság, Ifjúsági Olimpia, Rövidpályás Világbajnokság, Ifjúsági 

Világbajnokság, Nyílt vízi Világbajnokságok 

helyezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

pont 18  9 7 5 4 3 2 1 

 

Európa-bajnokság, Rövidpályás Európa-bajnokság, Ifjúsági Európa-bajnokság, 

Nyílt vízi Európa-bajnokságok 

helyezés I. II. III. IV. V. VI. 

pont 10 5 4 3 2 1 

 

EYOF 

 

 

Korosztályi szorzók 

korosztály szorzó 

felnőtt 5 

junior nyíltvízi 3 

medencés legidősebb utánpótlás= ifjúsági 2 

  

 

 

 

 

helyezés I. II. III. 

pont 10  5 4 
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Versenyek értékszorzói 

verseny típusa verseny 
gyakoriság 

szorzó 

Olimpia 4 év 9 

Felnőtt VB, felnőtt nyíltvízi VB 2 év 6 

Felnőtt EB, felnőtt nyíltvízi EB 2 év 4 

Felnőtt rövidpályás VB 2 év 4 

Felnőtt rövidpályás EB  2 év 3 

Ifjúsági Olimpia 4 év 3 

Ifjúsági VB + nyílt vízi junior VB 2 év 3 

Ifjúsági EB + nyílt vízi junior EB + nyílt vízi 
ifjúsági VB 

 2 

Európai Játékok 4 év 2 

EYOF + nyílt vízi ifjúsági EB  1 

 

Eredmények értékszorzói az eredmények elérését követő 

években 

 eredmény 
elérését 
követő első év 

eredmény 
elérését követő 
második év 

eredmény 
elérését követő 
harmadik év 

eredmény 
elérését követő 
negyedik év 

Olimpia, VB, EB,  1 0,8 0,4 0,2 

Ifjúsági Olimpia 1 0,5 - - 

Ifjúsági VB, EB, EYOF 1 0,5 - - 

 

 

Versenyszámok szorzó rendszere 

 50 m medence 25 m medence nyíltvíz 

olimpiai versenyszám 4 2 4 

nem olimpiai versenyszám 2 1 2 

 

 

 

 

 

 


