Tőr Szakág Bizottsági ülés emlékeztető

Ideje:
2009. március 31.

Helyszín:
Budapest – Magyar Sport Háza

Jelen vannak:
Szekeres Pál, Solti Antal, Kreiss Gábor, Gémesi Csaba, Tóth Ferenc, Bernát Zoltán, Beliczay
Sándor, Szlovenszky István, Puskás Gábor, Fekete Gábor, László Dezső, Kun Csaba, Fodor
Andrea, Füleky András, Jánosi Zsuzsa, Nagy József
Solti Antal a leköszönő bizottság nevében megköszönte Fodor Andrea eddigi titkári munkáját
és szerény ajándékot nyújtott át neki.
1. Solti Antal bizottsági elnök felolvasta javaslatát az új Tőr Szakági Bizottság
összetételére. Az eddigi 8 tag + elnök, összesen 9 fő helyett az új bizottság összeállítására az
alábbi személyeket és létszámot javasolja az elnökségnek elfogadásra:
Tagok: Tóth Ferenc, Szlovenszky István, Kun Csaba, Fekete Gábor, Puskás Gábor, Kreiss
Gábor, László Dezső, Gémesi Csaba, Kiss Tibor, Nagy József (titkár). Elnök Solti Antal.
Bizottság így összesen: 11 fő.
A bizottság tudomásul vette, hogy az új bizottság megalakulása, illetve a mai bizottsági ülés
határozatai akkor válnak hatályossá, amikor az elnökség az új bizottság felállását
megszavazta.
Solti Antal jelezte továbbá, hogy a tőr bizottságnak tagot kell jelölnie az újonnan felálló
edzőbizottságba. Az ő javaslata: Tóth Ferenc junior keretedző.
A bizottság 7 igen és 2 tartózkodás mellett Tóth Ferencet javasolja tagnak az
edzőbizottságba.
2. U23 válogatási elvek
Szekeres Pál tájékoztatta a bizottságot a jelenlegi javaslatáról :
Női tőr: Kreiss Fanny, Lemberg Mercedesz, Varga Zsófia, Zsáry Noémi-Tóth Anna
Férfi tőr: Szabados Kristóf, Széki Bence, Bíró Péter, Gátai Róbert
Szekeres Pál szerint mivel a női tőrben pontegyenlőség van a 4. helyre, ezért meg kell várni a
dupla válogatót és azután szeretne dönteni.
Bernát Zoltán megjegyezte, hogy amennyiben női tőrben így válogat a kapitány, akkor férfi
tőrben is várjuk meg a dupla válogató eredményét és csak azután hirdessünk csapatot.
Jánosi Zsuzsa kérésére Szekeres Pál vállalta, hogy legkésőbb 2009. április 27. reggel 9.00
órakor leadja a végleges névsort, hogy a benevezett 4. helyen szereplő személyeket, a dupla
válogató után elért eredményeket is figyelembe véve esetleg kicserélhessük, módosíthassuk.
A bizottság egyhangú határozatában megerősítette és kiegészítette a 2009. február 18-i
ülésén hozott határozatában foglaltakat, mely szerint:
„Az U-23 női tőr ranglistán a 4-5. helyen holtverseny alakult ki. A bizottság javasolja,
hogy az áprilisi dupla válogató beszámításával dőljön el a 4. hely sorsa mindkét
nemben.”
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Az Universiade nevezést a bizottság javasolja eltolni a tőrbizottság következő 2009.április 28i üléséig. Az Universiadén való részvétellel több vélemény is elhangzott. Mivel a verseny az
EB előtt egy héttel van, ezért többen is azon a véleményen voltak, hogy az EB fontosabb
verseny, így az Universiade-ra egy 2. csapatot utaztassunk. A végleges csapatösszeállítási
javaslat előtt mindenképpen egyeztetni kell a várhatóan mindkét versenyre utazó versenyzők
edzőivel, hogy az esetleges EB felkészülésükbe hogyan fér bele az Universiade.
Következő tőr bizottsági ülés időpontja: 2009. április 28. 11.00 Magyar Sport Háza.

3. London 2012
Szekeres Pál szövetségi kapitány vázolta a MOB-nak leadott felkészülési tervet.
Kiemelte, hogy mindenképpen javasolja, hogy a bizottság tartson Velencén egy szakmai
napot, ahol kidolgozhatja azt a feladattervet, melynek alapján prioritásokat állíthat fel a
szakmai munkában. Ezzel együtt vállalta, hogy az idei állami támogatáson (13.2 mill. Ft)
kívül a szponzori pénzek felosztására is javaslatot tesz, az őszi válogató versenyek és a
Shanghai-i férfi tőr Grand Prix költségeinek bevonásával.
A bizottságban kisebb vita alakult ki a közelgő kadet és junior VB-n érvényben lévő
fejvédhasználati szabály alkalmazásáról. Mint azt Jánosi Zsuzsa is megerősítette, a VB-n a
32-es táblától kötelező a plexi maszk. Mivel az új (lamés szakáll) szabály felnőttek részére
már bevezetett alkalmazására junior és kadet korosztályban csak októberben kerül sor, ezért
akinek már ilyen új maszkja van, annak a lamés szakáll részt leragasztják a versenyen.
Kérés hangzott el az új maszk beszerzését illetően a bizottság és a kapitány felé, melyről a
bizottság az alábbi egyhangú döntést hozta:
Mivel a tőr szakág költségvetéséből a felnőtt és junior válogatott részére már 600.000 Ft-t
költött az új fejvédekre, továbbá a junior VB-re két-két edző utazásához is hozzájárul, ezért:
A bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a tőr szakág részére rendelkezésre álló
költségvetési keretösszegből a kadet és junior VB-re nem nyújt senkinek idén anyagi
támogatást a szabályos fejvédek beszerzésére, az a versenyzők illetve az egyesületeik
feladata, felelőssége.
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4. Új pontozási rendszer bevezetése a junior és kadet korosztályban.

Utánpótlás válogatási elvek 2009-2010
Junior
Verseny típusa

Hely Szorzó
Világ Bajnokság
80 x
1–8
Európa Bajnokság
60 x
1–8
Válogató VK
1 – 32
40 x
Válogató–ha csak magyar induló van
1 – 16
8x
Válogató–ha a nemzetek száma 3-5 között van (magyarral együtt) 1 – 16
10 x
Válogató–ha a nemzetek száma 6-10 között van (magyarral együtt) 1 – 16
12 x
Válogató–ha a nemzetek száma 10 fölött van
1 – 32
15 x
Országos Bajnokság
1 – 16
12 x
Az a VK verseny, ahol az aktuális világranglista első 32 helyezettjéből 16 nem
indul, a következő pontozással kerül beszámításra: A (16-ból) hiányzó
versenyzőnként 2 pont kerül levonásra az eredeti 40-ből! Tehát ha 15 indul,
akkor a szorzó 38, ha 14, akkor 36, ha 13, akkor, 34 és így tovább egészen 20as szorzóig, annál kevesebb semmiképpen nem lehet. (ez értelemszerűen
legalább 10 vagy annál több hiányzót jelent). Kivétel, ha az indulók létszáma
100 fő felett van, abban az esetben mindenképpen 40-es a szorzó! Amennyiben
az indulók száma nem éri el a 60 főt 15 – ös szorzóval kerül beszámításra,
kivétel ha jelen van az első 16 helyezett versenyző.
Minden esetben a verseny előtti FIE világranglista a mérvadó.
Junior vívó, ha felnőtt válogató VK-n 1-8 helyezést ér el, a saját és a felnőtt
ranglistára is ugyanazt a pontot kapja.
A junior VK versenyeken a ranglista első 10 helyezettje automatikusan
nevezhető, 2 fő a szövetségi kapitány és a szövetségi keretedzők együttes
kijelölése alapján indítható.
December 31-ig a válogató versenyek lebonyolításának formáját, a rendező
egyesület határozza meg, január 1-től a VB-ig FIE rendszert kell alkalmazni.
Alappontok
Helyezés
Pont
1.
32
2.
26
3.
20
5.
16
6.
15
7.
14
8.
13
9-12.
8
13-16.
6
17-24
4
25-32.
2
3

Kadet
Verseny típusa
Világ Bajnokság
Európa Bajnokság
Válogató – ha csak magyar induló van
Válogató–ha a nemzetek száma 3-5 között van (magyarral együtt)
* Válogató–ha a nemzetek száma 6-10 között van (magyarral
együtt)
* Válogató–ha a nemzetek száma 10 fölött van
Országos Bajnokság

Hely Szorzó
1–8
50 x
30 x
1- 8
1 – 16
8x
1 – 16
10 x
1 – 16
12 x
1 – 32
1 – 16

15 x
12 x

* Amennyiben a versenyen:
100 fő felett van az indulók létszáma az 1-32 helyezett kap pontot 20-as
szorzóval
150 fő felett van az indulók létszáma az 1-64 helyezett kap pontot 25-ös
szorzóval
50 fő alatt van az indulók létszáma az 1-16 helyezett kap pontot 10-es szorzóval
Kadet vívó, ha junior válogató VK-n 1-8 helyezést ér el, a saját és a junior
ranglistára is ugyanazt a pontot kapja.
December 31-ig a válogató versenyek lebonyolításának formáját, a rendező
egyesület határozza meg, január 1-től a VB-ig FIE rendszert kell alkalmazni.
Alappontok
Helyezés

Pont
32
26
20
16
15
14
13
8
6
4
2
1

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9-12.
13-16.
17-24
25-32.
33-64.

Kreiss Gábor módosítási indítványát a bizottság egyhangúan elfogadta.
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5. Egyebek
A tőr szakág plusz edzéseket illeszt be a heti programba a húsvéti szünetben csütörtök és
péntek de. (Törekvés, MTK), továbbá a későbbiekben is tervezi az iskolai szünetekben a
közös edzések megtartását.
A CSATA DSE nemzetközi felnőtt versenyén az elektromos szakállú fejvéd használata
kötelező!
Budapest, 2009. április 02.

Nagy József

Solti Antal
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