Javaslatok a versenyrendszer módosítására
A szakmai egyeztetéseken felmerültek
Túl sok a tétverseny a fiataloknak (versenyek száma, felnevezés)
Olyan versenyrendszer kell, amely megakadályozza a korai
specializációt
Bevezessük –e a 200 métert az Up. versenyeken?
Indulások száma (kevés) miatt a legjobbak nem indulnak
négyeseket.
Maraton OB. időpontja
Edzőknek, versenyzőknek nincs ideje pihenni.
Felnőtt OB és Up. OB rangjának emelése
Átigazolások szigorítása

Javaslatok a versenyrendszer módosítására
Felnevezés szabályai
Általános változás az eddigiekhez képest, hogy minden korosztály csak
az eggyel feljebb lévő korosztályba nevezhető fel, kivétel az ifjúságiak.
– Gyermek nem nevezhető fel, kivételt képeznek a kölyök váltó
versenyszámok
– Kölyök csak serdülő korosztályba, de csak a korosztályának
megfelelő számú és távú versenyszámban
– Serdülő csak ifjúsági korosztályba, de csak a korosztályának
megfelelő számú és távú versenyszámban (ifjúsági maratonban
indulhatnak, 21 km), felnevezés esetén is csak 3 számban
– Ifjúsági bármely korosztályba felnevezhető, bármely versenytávra, de
csak a korosztályának megfelelő indulási lehetőséggel, +200 m-es
számok

Diákolimpiák
Régiós Diákolimpiák
– nem kerülnek megrendezésre, helyettük lehetőség van helyi
versenyek rendezésére

Országos Diákolimpia
– Szabadidős versenyek megmaradnak 500 méteren
• Iskolák közötti sárkányhajó, vagy C-8-as verseny (igazolt és
szabadidős együtt indulhat, ha egy iskolába járnak)
– Igazolt versenyzők
• iskolai színekben indulnak
• mindenki két versenyszámban indulhat. Az egyik lehet egyes
vagy páros, a második négyes.?

Országos Diákolimpia
•

Első nap 2000 méteres továbbjutásos verseny egyesben és
párosban
• időeredmények alapján A, B, C döntő, így egy nap mindenki 2
db 2000 métert mehet
• ifik és serdülők egyesben is és párosban is összevontan
indulnak (VII-VIII. kcs, V-VI. kcs.)

•

Második nap négyes versenyek + szabadidős futamok
• ifik és serdülők 1000 méter nem évfolyamos bontásban
• gyermek és kölyök 2000 méter
• szabadidős C-8-ban (sárkányhajóban) iskolai színekben együtt
indulhat igazolt és szabadidős)

•

Kérdés, mi legyen a csapatevezéssel???

Vidék és Bp. Bajnokság
• Serdülő és kölyök egyes és páros versenyszámokban 500 és
1000 méteren feljutás, hogy az OB-n max. 2 előfutam lehessen.
– Területenként eltérő feljutói számmal, amit az előző évi
versenyen indulók száma alapján kell meghatározni
• 2000 és 4000 méteres gyermek és kölyök számokban egyesben
szintén továbbjutásos
• Négyes 500 és 1000 méteres számok korosztályonként
összevontan kerülnek megrendezésre.
• 2000 és 4000 méteres négyes számok nem kerülnek
megrendezésre.
• Szakáganként és korosztályonként meg kell nézni, melyek azok
a versenyszámok, korcsoportok, amelyek foghíjasak. Ezeket
össze kell vonni, vagy egyáltalán nem kell megrendezni.

Utánpótlás Bajnokság
– Nincs versenyegyesülés
– Feljutásos rendszerű
– Lehetőleg csak az egyes számokban válogasson
(az EORV páros válogatózást más verseny
keretében meg lehet oldani)
– Összességében maradnak az eddigi
versenyszámok, váltók is.
– A foghíjas mezőnyöket, elsősorban a négyeseknél
korosztályonként össze kell vonni.

Eszkimó-Indián Játékok
– Célszerű önálló versenyként megrendezni, pontos
időméréssel és korrekt eredményekkel.
– Versenyszámok bővítése, változtatása (célba dobás).
– Esetleg a sárkányhajó fesztivállal együtt
megrendezhető.
– Legyen két napos?
• Közös sátrazás
• Élménybeszámolók
• Kenus mise

Felnőtt Bajnokság
•

A felnőtt világbajnokság utáni hétvégéken legyen. 2010-ben a
sárkányhajó VB miatt csak 2 héttel utána lehetséges.

•

Az egyesületeket érdekeltté kell tenni abban, hogy kötelezzék a
„menőket” is az indulásra.

•

A szövetség valamelyik szponzorát kellene megnyerni, hogy ezt
a versenyt támogassa oly módon, hogy a pontversenyen elért
helyezésekért (pontokért) lehessen támogatást fizetni (mint az
up. egyesületi támogatásnál)

•

Mivel ez általános igény a sportágban, a sportággal szemben,
ezt akár valamely más, mkksz támogatás átcsoportosításával
kell vonzóvá tenni.

•

Nincs versenyegyesülés.

•

Parakenu versenyszámok felvétele a bajnokság programjába

Masters Bajnokság
•

A felnőtt válogatóversennyel együtt kerülhet megrendezésre
(a felnőtt válogató foghíjas versenyműsorába beilleszthető).

•

Teljesül a mastersek vágya, Szegeden versenyezhetnek.

•

Szabályozni kell az indulások számát, módját annak érdekében,
hogy ne lehessen probléma a versenyszámok egymáshoz való
közelsége.

•

Állandó program kidolgozása.

•

Négyes és páros számokban korosztályok összevonása az
értékelésben is, az indulók száma alapján. Sokaknak
nevetséges és komolytalan, amikor egy egység áll fel a
dobogóra egy olyan futamból, ahol a pályán még 4-5 induló is
volt.

•

A versenytávok felülvizsgálata, egyeztetés a mastersekkel.

Igazolás, átigazolás
Egy versenyidőszakban csak egy egyesület
színeiben lehessen versenyezni!
– megakadályozhatóak lennének az ad-hock
átigazolások
– a csak egy versenyre történő átigazolások
– ezáltal a klubok közötti feszültségek is enyhíthetőek
lennének

