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Utánpótlás korú versenyzők nemzetközi versenyzésének 

támogatási programjának szabályozása 

A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetég elnöksége, a 2019. évi sportágfejlesztési 

Programjának alapján a következő javaslatot teszi az Utánpótlás korosztály 

Nemzetközi versenyzés támogatása területén. 

Az EMMI Feltörekvő sportágak támogatási programja keretében a MSJJSZ részére 

mintegy 9.6 millió Ft támogatási összeget Ítélt meg, melyből 2 millió Ft fordítható a 

2019 július 1. – 2020. június 30. közötti időszakban erre a célra. 

A nemzetközi versenyzés támogatása már kifejezetten a hazai versenyrendszerben 

eredményesen szereplő tehetségeink támogatására irányul. 

Köztudott, hogy a versenyzők versenyzési költségeinek nagyobb felét a nemzetközi 

versenyek költségei jelentik. Az itt kifizetésre kerülnek: 

• nevezési díjak, 

• szállás díjak, 

• étkezési díjak, 

• utazási díjak, és a  

• kisérő edző költségei. 

Programunka szerint támogatást kívánunk nyújtani ezeknek a költségeknek a 

csökkentésére. Előzetes kalkulációnk szerint ez kb. 60 versenyzőnket érinti. 

A nemzetközi versenyzésen keresztül segíteni kívánjuk versenyzőinket, hogy 

elegendő tapasztalatot szerezzenek a nemzetközi mezőny taktikai és technikai 

szintjéről, ezzel képessé váljanak az Európa és Világversenyeken való eredményes 

szereplésre is. 

A támogatás mértéke anyagi lehetőségeink függvénye lesz. 

Ennek szellemében a támogatási időszakban 3 nemzetközi pontszerző verseny kerül 

megrendezésre: 

2019. szeptember 20-23. – Balkan Open és Világkupa (Bukarest); 

2019. október 23-27. – U16 Világbajnokság és U18 Európa-bajnokság (Heraklion); 

2019. november – 15-24. U18 Világbajnokság (Abu Dhabi); 

2020. április 4-5. – III. Budapest Open és U12-U14 Európa-kupa (Budapest); 

2020. május 1-3 – Balkan Open és U12-U14 Világkupa (Banja Luka). 

 

Mivel a Budapest Open esetében szállás, étkezés és utazás költség nem kerül 

elszámolásra, ezért a fent említett 2 millió Ft keret a másik 3 verseny között kerül 

elosztásra egyenlő mértékben a versenyzők és edzőik között. 
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A támogatás elosztását melléklet névsor alapján kell elvégezni, a versenyzők és az 

edzők számának alapján, melyet az elszámoláshoz kell mellékelni és a támogatás 

utalásának alapját jelenti. A támogatás utalása a versenyző egyesületének 

bankszámlájára történik. 

 

 


