
MEDENCÉS VÁLOGATOTT 

 

Elit: egyéni terv szerint  

 

A keret: „A” szintesek induló helyen (a már indulási jogot szerzett váltó első 4 helyezettje – 

(gyorsváltó esetén) 2 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 4 nemzetközi 

verseny  

 

B keret: „A” szintesek nem induló helyen, B szintesek (legjobb): 1 melegégövi- (magaslati), 

2*3 hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny 

 

C keret: „B” szintesek, már indulási jogot szerzett váltókban (maximum az első kettő, 

gyorsváltó esetén az 5., 6. – mivel tartalékként jelölhetők indulónak), és a 2019-ben ifjúsági 

EB-n bajnok(ok) 1 melegégövi- (magaslati), 1*3 hét belföldi edzőtábor. A lehetőségek 

függvényében 2 nemzetközi verseny.  

 

Ifjúsági keret: Akik elérték a szintidőt (felső évjárat: az előző 3 ifi EB hatodik helyezettjének 

átlaga, fiatalabbak: előző 3 ifi EB 8. helyezettjének az átlaga) – és az EYOF egyéni érmesek, 

akik nem tagjai a felnőtt (olimpiai) keretnek.  

1 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny.  

 

Heraklész Csillag program:  2*3 hét belföldi edzőtábor 

18-23 év közti versenyzők, akik az adott évben és a megelőző évben ifjúsági EB-n, vagy VB-n 

érmes versenyzők (váltóban csak az adott év számít) és nem tagjai felnőtt (olimpiai) válogatott 

keretnek, és azok akiknek az adott évi eredménye 850 pont felett van.  A járványhelyzet miatt 

a 2018-as és 2019-es ifi világversenyek számítanak és a 2019-ben, vagy 2020-ban úszott 

időeredmények. 

 

Heraklész Bajnok program: 2*1 hét belföldi edzőtábor 

Azok lehetnek a tagjai, akik 2021-ben 15 és 18 év köztiek, és 2019-ben (a pandémiás helyzet 

miatt 2019-et és 2020-at - ifjúsági, serdülő - vettük figyelembe) bajnokok voltak egyéni 

számban és nem tagjai valamelyik másik keretnek.   

 

Az elfogadott lehetőségeket nem lehet cserélgetni és beváltogatni. Engedélyezett: külföldi 

edzőtábor helyett belföldire cserélni (COVID miatt), vagy két belföldi helyett 1 külföldi.  

 

 

NYÍLTVÍZI VÁLOGATOTT 

 

Elit: egyéni terv szerint  

 

Nők „A” keret – olimpiára indulási jogot szerezhet még, 2x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 

hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, felkészülési versenyek az olimpiai 

kvalifikációig (dohai Fina VK, Madeira EK, felnőtt EB amennyiben indulási jogot szereznek, 

aki indul az olimpián annak pedig az év során világkupa sorozat) 

 

Férfi és Női „B” keret tagjai – az olimpiára már nem tudnak kvalifikálni de a 2019-es VB 

eredmények alapján, valamint várható EB indulóként kerülnek a keretbe, 2x3 hét hazai vagy 

belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése alapján 1x3 hét 

melegégövi edzőtáborra) 



felkészülési versenyek az EB kvalifikációig (dohai VK) illetve EB csapatba kerülés esetén 

még egy felkészülési verseny (madeireai EK vagy egy Fina VK) 

 

HERAKLÉSZ CSILLAG program tagjai – akik a junior korból kilépve menedzselési 

célból két évig a program tagjai a 2018/19-es junior VB és EB eredményeik alapján, hogy a 

felnőtt mezőnybe való „beérésüket” elősegítsük,  

2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése 

alapján 1x3 hét melegégövi edzőtáborra), felkészülési versenyek (dohai VK) amennyiben EB 

kvalifikáció első 10 km-es medencés versenyén indulási jogot szereznek arra és további 1 

felkészülési verseny (madeireai EK) ha az EB csapatba kvalifikálnak 

 

Junior válogatott keret tagjai – akik 2019-es eredményeik alapján a keret tagjai, akik a 

2019-es junior EB-n pontszerző helyen végeztek (1-8. hely) 

1x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, 2 

felkészülés verseny a junior EB kvalifikációig azaz június 6.-ig – az alábbi versenyek 

választhatók: EK futamok, Eilat (ISR), Madeira (POR), Barcelona(ESP)  

 

 

 


