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A Delta RSE az MRSZ küldöttgyűlés 6. napirendi pontjához az alábbi pontokat terjesztik be megtárgyalásra, a Régiós küldöttek 

javaslata alapján. 
 
 
1. A Szakmai Kollégium és Utánpótlás Bizottság összetételét és feladatát a mai kor kihívásainak megfelelően kialakítani.  

- Szakmai kollégium vezetője az MRSZ Szakmai igazgatója legyen, akit pályázat útján válasszon ki az elnökség, és ezt a posztot 
egyesületektől független személy töltse be. 

-  A szakmai kollégium létszámát régiónként 2 fővel bővíteni. (1 leány és a 1 fiú vonalról) 

 

- Az UP bizottság vezetője az MRSZ Utánpótlás szakmai vezetője legyen, akit pályázat útján válasszon ki az elnökség, és ezt a 
posztot egyesületektől független személy töltse be. 

- Az utánpótlás bizottságba régiónként legalább 2 fő szakemberrel (1 leány és a 1 fiú vonalról)  

 

- A Szakmai Kollégium és az UP Bizottság készítsen el komoly UP szakmai stratégiai tervet az összes korosztályra az 
elkövetkezendő 4-8 évre legkésőbb 2019 december 20. 

- A terv végrehajtására tegye meg a javaslatait, azt vitassa meg az edzőkkel, és a konszenzus alapján kialakított tervet 
következetesen hajtsuk végre. 

- Évente szervezzenek fórumot, ahol az edzők és a sportvezetők elmondhatják javaslataikat a tervezett versenykiírás és a 
bajnokság lebonyolításával kapcsolatban (nem levelezés, hanem FÓRUM) 

 

2. Edzőtovábbképzés  
 

- A jelenlegi kreditpontos rendszert finom hangolni.  
- A szövetség által szervezetten öt évente egy – egy 20 tanítási órás továbbképzési kurzust szervezni korosztályonkénti 

bontásban. Összesen 15 óra terjedelemben. Két napos tematikával. Egyik nap elmélet 7-9 órában, a másik nap gyakorlati 6-
7 órában. 

 
 
 
 
 
 
3. UP versenyrendszerekkel kapcsolatos javaslatok 

- Minden UP korosztályban 3 OSTÁLYOS BAJNOKSÁG legyen. (Egyetemi, U21, U19, U17, U 15, U13, U 11 korcsoportokban) 
o I. Osztály: országos verseny MRSZ szervezi  
o II. és III. Osztály versenyek MRSZ versenyrendszer része, de a Régiós szervezésében  
o Abban az osztályban, ahol legalább 6 csapat nevezne ott lebonyolítani.  
o Ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi MRSZ bajnokságban, sportorvosi, versenyengedély, játékengedély, 

kivéve az U11 korosztályt, ahol a leigazolási díj egyben versenyengedély is legyen.)  
o TAO szempontból a II.-III. osztályra igényelhető csapattámogatás az I. Osztály támogatásának 50%-a 
o U 21 bajnokság legyen a régiókban is és aki az élen végez, az juthasson feljebb, függetlenül attól, van-e NB I 

csapata. 
- 3 csapatos tornarendszerű lebonyolítás minden osztályban.  
- Az U15 II. és III- osztály csapatai területi alapon kezdene ősszel és a csak januártól lenne II. és III. osztály kialakítva. Ezt 

pontosan csak a nevezések beérkezése után lehetne területileg elosztani.  
- U13 OBM fordulót csak szombatra tegyük,  
- U11 versenyeket ünnepnapra, iskolai szünetre ne tegyük  
- A termek lefoglaltsága miatt tervezhetőbbé tenni a fordulókat. 
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4. TAO Benchmark javaslat 2020-2021-re: 
 

- Minden utánpótlás korosztályú gyerek után egységesen 400.000.- Ft legyen az igényelhető összeg 
- U15 bajnokság 1-6 helyezettje is igényelhesse az 1.000.000.- Ft csapattámogatást. 
- Szakmai igazgatói poszt kritériumának felülvizsgálata. (Ne zárjuk ki a már az 8-10 éve az utánpótlás területén dolgozókat) 
- Az OMB, OMK tornákon azt a csapatot, aki benevezett, és nem megy el az adott fordulóra, nem várja meg az 

eredményhirdetést, automatikusan zárjuk ki a következő év TAO lehetőségéből. (Ha csökkentett létszámmal is, de jelenjen 
meg, játssza le le a mérkőzéseket és 50:0 arányban kerüljön be a jegyzőkönyvbe, mint vesztes.) 

- A friss TAO csapatok támogatásának nagyságrendjét vizsgáljuk felül és maximalizáljuk. (12.000.000.- Ft túlzás) Nem csinált 
még semmit és igényelhet ennyi pénzt?  

- NB II csapat, amennyiben bizonyíthatóan UP csapat, (80% UP játékos) TAO csapattámogatást igényelhessen. (A költségek, 
elszámolhatók a TAO szerint, ha UP játssza az NB II-t)   

 
 

 
 


