SZABÁLYZAT A MAGYAR GÖRKORCSOLYÁZÓ SZAKSZÖVETSÉG VÁLOGATOTT MŰKÖDÉSÉRŐL
A MAGYAR Válogatott
A Magyar Görkorcsolyázó Szakszövetség válogatott működését ismeri el az alábbi korcsoportokban:
-

kadet (14-15 év),
junior B (16-17 év),
junior A (18-19 év),
felnőtt (20 évtől).

Válogatási elvek
A válogatott keret tagjai lehetnek azok a versenyzők, akik:
1. a megelőző évben is válogatott kerettagok voltak, életkoruk megfelel a korosztályuknak és
klubedzőjük javasolja tagságukat , vagy
2. az adott évben a magyar bajnokság egyéni versenyeiben érmes helyezést értek el (amennyiben
indokoltan nem tudtak részt venni a magyar bajnokságon, úgy a diákolimpia érmes helyezettei), vagy
3. a MOGSZ Edzőbizottsága által kijelölt versenyeken (kvalifikációs versenyeken) korosztályuk
legjobbjai,
és MOGSZ tagsággal rendelkező sportszervezet leigazolt versenyzői, érvényes versenyengedéllyel,
valamint sportorvosi igazolással rendelkeznek.

A válogatott keret működése:
- a MOGSZ válogatott kerete nyitott, folyamatosan van lehetőség a be- és kikerülésre,
- a kvalifikációs versenyeken a válogatott melletti edzők elvárásai alapján, az eligazításuk után a
válogatott keret tagjai egyesületüket képviselik,
- a válogatott ruházatot a korcsoportok legjobbjai a váltóversenyeken viselhetik, a válogatott melletti
edzők összeállítása alapján.

Utazó keret kijelölése korosztályos EB-re és VB-re:
- eredményességi alapon történik a válogatott kerettagok közül,
- EB-től EB-ig, illetve VB-től VB-ig terjedő időszak alatt elért eredmények figyelembe vétele alapján,
- a MOGSZ Edzőbizottsága kijelöli azokat a nemzetközi versenyeket (legalább 4-et), amelyeken elért 3
legeredményesebb helyezés alapján állítható fel rangsor a sportolók között (kvalifikációs versenyek),
azzal, hogy
- csak azok a helyezések vehetők figyelembe, amelyeknél legalább a mezőny első harmadában
végzett a versenyző.

Utazás, szállás EB-n, VB-n és Világjátékokon:
Közös szállás, közös étkezéssel a csapatvezető és a válogatott melletti edzők irányításával és
koordinálásával.

Támogatás:
- részben támogatott közös utazás a MOGSZ által szervezett módon,
- szállás és étkezés támogatása eredményességi alapon, utófinanszírozással a válogatott melletti
edzők értékelése után a MOGSZ elnökségének döntése alapján.

Válogatott kerettagok
Válogatott kerettagok jogai és kötelezettségei:
a) hazai és nemzetközi versenyeken képviselik Magyarországot,
b) jogosultak nemzetközi versenyeken a magyar címer viselésére,
c) külföldi szereplések alkalmával jogosultak a magyar válogatott sportruházat viselésére,
d) sportszerűen élnek, példamutató magatartást tanúsítanak,
e) elfogadják és betartják a MOGSZ szabályzatait (különösen dopping), az Edzőbizottság
határozatait, a válogatott csapatvezető, és a válogatott melletti edzők utasításait,
f)
kötelesek a válogatott edzőtáborait, edzéseit látogatni, azokon legjobb tudásuk szerint részt
venni,
g) sérülésükről és betegségükről kötelező jelentést tesznek 48 órán belül a válogatott melletti edzők
felé.
A válogatott kerettagú sportoló köteles a szabályzat betartására. Amennyiben ennek nem tesz eleget,
a válogatott melletti edzők és a csapatvezető írásos figyelmeztetésben részesítheti. (Az írásbeli
figyelmeztetés 3 példányban a szülő, a sportoló egyesülete és a szövetség részére kerül kiküldésre.)
Többszöri vagy súlyos fegyelemsértés esetén a válogatott melletti edzők a versenyző válogatottságát
felfüggesztheti, vagy a válogatott keretből meghatározott időre kizárhatja.

Válogatott melletti csapatvezető
A válogatott melletti csapatvezetőt a MOGSZ Elnöksége nevezi ki és menti fel. A csapatvezető
kinevezése határozott időtartamra történik. A csapatvezető az Elnökség felé tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
A csapatvezető menedzser típusú munkát végez, kapcsolatot tart a MOGSZ vezetőségével, a MOGSZ
Edzőbizottságával és a válogatott melletti edzőkkel, valamint a klubedzőkkel, képviseli a válogatottat
harmadik személy felé.
A csapatvezető feladatai:
a) a MOGSZ Edzőbizottság ülésein való aktív részvétel,
b) a nemzeti válogatottat érintő kérdések feltárása, azok legoptimálisabb megoldásának irányába
való elmozdítása,
c) a válogatott edzők munkájának koordinálása,
d) a válogatott kerettagot delegáló egyesületekkel szakmai és operatív kommunikáció fenntartása
(EB-t, VB-t követő 1 hónapon belül klubedzők számára tájékoztató tartása az aktuális trendekről,
következő ciklus terveiről),
e) az MOGSZ Elnökséggel és az elnökkel való kapcsolattartás,
f) kapcsolattartás a nemzetközi szövetséggel, részvétel a tárgyalásokon, értekezleteken,
g) a CERS, FIRS versenyeket – kiemelten EB., VB. – érintő információk, változások figyelése és
eljuttatása az érintett egyesületekhez, személyekhez,

h) az utazó keretre javaslattétel a MOGSZ Edzőbizottsága felé (a válogatott edzők ajánlása alapján),
i) a nemzeti válogatott versenyekre nevezése, utazás megszervezésének a koordinálása,
j) a nemzeti válogatott versenyeken való képviselete, aktuális ügyek menedzselése.
A csapatvezető a kapcsolattartást a válogatott kerettagú sportolókkal, valamint a klubedzőkkel a
honlapon keresztül, valamint e-mail-en keresztül végzi.
Válogatott melletti edzők
A válogatott edzőket az MOGSZ Elnöksége nevezi ki és menti fel az Edzőbizottság javaslata alapján. A
válogatott melletti edzők kinevezése határozott időtartamra történik. A válogatott edzők az Elnökség
felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
A válogatott melletti edzők: az egyes korosztályok (kadet, junior B, junior A és felnőtt) felelős edzői.
A válogatott melletti edzők feladatai:
a) személyenként sportolói kartonok vezetése a korosztályához tartozó kerettagokról (a
kartonokhoz hozzáférése kizárólag az adott sportolónak, és az adott sportoló klubedzőjének van – a
válogatott edzőt titoktartási kötelezettség terheli a válogatott sportoló adataira vonatkozóan),
b) korosztályához tartozó válogatott kerettagok eredményeinek nyilvántartásba vétele,
c) értékelés készítése a korosztályához tartozó kerettagokról (klubedzők részére ajánlás jelleggel),
d) utazó keret összeállítása a kvalifikációs versenyeredmények alapján,
e) MOGSZ Edzőbizottság felé minden év március 1-ig korosztályához tartozó kerettagokról lista
leadása,
f) folyamatos szakmai kommunikáció a korosztályához tartozó kerettagokkal,
g) folyamatos szakmai kommunikáció a válogatott keretbe sportolót delegáló egyesületek
vezetőivel, edzőivel,
h) utazó kerettagok személyes értékelése kvalifikációs és csúcsversenyekről egyaránt (klubedző
részére ajánlás jelleggel),
i) válogatott edzéseken való aktív munka (edzéstartás, statisztika vezetése, értékelés, csapatmunka,
stb.),
j) csapatépítő és felkészülő edzőtáborok szervezése,
k) edzőtáborokban, versenyeken a sportolók irányítása, koordinálása, napirend előírása.

Edzőtáborok
Csapatépítő edzőtábor:
- legalább évente egy alkalommal minden korosztálynak együtt, közös és korosztályonkénti
megbontásban.
Felkészülő edzőtábor minimálisan:
- kadett-junior B-junior A-felnőtteknek:
világbajnokság előtt 3- 4 nap,
Európa-bajnokság előtt 3-4 nap.

Klubedzők
Klubedzők jogai és kötelezettségei:
a) a kvalifikációs versenyeken a válogatott melletti edzőkkel való egyeztetés után irányítja
sportolóját,
b) jogosult a válogatott edzésein, edzőtáborokban nézőként részt venni,
c) média megjelenéseiben, egyesületi híradásaiban hivatkozhat sportolója válogatottbeli státuszára,
d) a válogatott edzők szakmai észrevételeit, javaslatait, értékelésüket a sportoló fejlődése, és
legjobb eredmény elérése érdekében figyelembe veszi,
e) adatot szolgáltat a válogatott edzők felé a válogatott kerettagú sportolójáról (ilyen létezését
lejelenti minden év december 15. napjáig),
f) válogatott sportoló terheléses vizsgálatának eredményét a válogatott edző felé leadhatja.
EB-n, VB-n és Világjátékokon szabadkártya igénylése a klubedzők részére indokolt esetben a
csapatvezetővel való egyeztetés alapján lehetséges.
Jelen szabályzatban foglaltakat a válogatott munkájában résztvevő minden személy (MOGSZ
Edzőbizottság tagjai, csapatvezető, válogatott melletti edzők, klubedzők, válogatott sportolók)
kötelesek betartani. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a válogatott munkájából
kizárhatóak.

