
NEMZETI VÁLOGATOTT FELÉPÍTÉSÉNEK CIKLUSTÁBLÁZATA (2021-2024) röviden: Ciklustáblázat

RGI (EGYÉNI VÁLOGATOTT) RGG (EGYÜTTES KÉZISZER - VÁLOGATOTT)

2021-2024
felnőtt korosztály A keret felnőtt korosztály B keret junior korosztály

Megjegyzés felnőtt korosztály A 
Keret

felnőtt 
korosztály B 
Keret

junior korosztály utánpótlás korosztály Megjegyzés

I. szakasz 2021.01.02. - 2021.10.31. 2021.04.01 - 2021.10.31. x 2021.04.01. - 2021.10.31.

x A COVID-19 járványügyi 
helyzethez igazodva

2020.09.04. - 2024.08.31.

 x Sportszakmai indok esetén 
szervezhető, a felkészülésbe 

bevonható

FIG versenyek x x x x x x -

GP x x - x - - -

WC, WChC x x WChC - x - - -

EB x 2021 - - x (2021, 2022, 2023, 
2024) - x (2021, 2023) -

VB x 2021 - x 2021 x (2021, 2022, 2023) - x (2021, 2023) -

Olimpia 2021 TOKIÓ - - 2024 PÁRIZS - - -

MULTISPORT 
ESEMÉNYEK 2021 UNIVERSIADE 2021 GYMNASIADE

2021 UNIVERSIADE                                                                                                  
2023 UNIVERSIADE                                                                                                   

2023 EURÓPA JÁTÉKOK                                                                         
2024 OLIMPIA

2021 GYMNASIADE                                                               
2022 GYMNASIADE                                                               
2024 GYMNASIADE

keret létszáma 2+1 fő 2+1 fő 2-4 + 2 fő 5-6 fő 5-6 fő x  6+2 fő 4-6 fő x

kerettagság időtartama 2021.01.02. - 2021.10.31. 2021.04.01 - 2021.10.31. x 2021.04.01. - 2021.10.31. x 2021.01.02. - 2024.06.30. igazodva a kerettagság kezdetéhez

korosztály

2005 és idősebb 2006-2007-2008

2020-2021: 2005 és idősebb                                                                    
2022: 2006 és idősebb                                                                                 
2023: 2007 és idősebb                                                                             
2024: 2008 és idősebb

2020-2021: 2006-2007-2008                                        
2022-2023: 2008-2009-2010                                           
2024-2025: 2010-2011-2012

2020-2021: 2006-2008                                                
2022-2023: 2009-2010                                               
2024-2025: 2011-2012

2008 és idősebb (FIG korosztályi követelményéhez igazodva) 2006-2010

kéziszerek
karika, labda, buzogány, szalag karika, labda, buzogány, szalag

2020-2021: 5 labda  / 3 karika+2 buzogány                                             
2022-2024: 5 karika / 3 szalag + 2 labda                                                  
2025: 5 szalag / 3 labda + 2 karika

2020-2021: 5 labda / 5 szalag                                      
2022-2023: 5 kötél / 5 labda                                           

2024-2025: 5 buzogány / 5 karika

2020-2021: 5 labda / 5 szalag                                      
2022-2023: 5 kötél / 5 labda                                           

2024-2025: 5 buzogány / 5 karika

válogatóra jogosult 
versenyzők 2019. évi xx felnőtt (VSK I) MB / MK összetett 1-8 2019. évi xx junior 1 (VSK I) MB, MK 

összetett 1-8 (2006-2007)
xx a COVID-19 járványügyi 
helyzet korlátozásai miatt a 

2020. évi válogató események 
elmaradtak, így a legutolsó 

nyílt nemzeti bajnokság 
eredményei kerülnek 
számításba, valamint 

megrendezés esetén a 2020. 
évi nyílt MB OB eredményei

továbbá TB elnök meghívása alapján 
minden év MB, MK eredményei alapján xxx

2019. évi xx junior 1 (VSK I) MB, MK                                       
2022. évi junior MB OB egyéni 

összetett 1-8 és buzogány 
szerenkénti 1-8

TB elnök meghívása alapján 
minden év MB, MK eredményei 

alapján

xx a COVID-19 járványügyi 
helyzet korlátozásai miatt a 

2020. évi válogató események 
elmaradtak, így a legutolsó 

nyílt nemzeti bajnokság 
eredményei kerültek 
számításba az EKV 
újraszervezésénél, 

összeállításánál                            
xxx a COVID-19 járványügyi 
helyzet korlátozásai miatt a 

2020. évi válogató események 
elmaradtak, így a nevelő 

egyesületek szakmai ajánlása 
alapján is részt vehetnek 
versenyzők a válogató 

eseményeken.

2019. évi xx junior 1 (VSK I) MB / MK összetett 1-8 
(2004-2005)

2019. évi xx junior 2. (VSK I) MB, MK 
összetett 1-8 (2007-2008)

2019. évi xx junior 2. (VSK I) MB, MK                                     
2022. évi serdülő MB OB egyéni 

összetett 1-8

2020. évi felnőtt (VSK I) MB 
OB egyéni összetett 1-8 xx

2020. évi junior 1 (VSK I) MB OB 
egyéni összetett 1-8  x

továbbá TB elnök meghívása 
alapján minden év MB, MK 

eredményei alapjántovábbá TB elnök meghívása alapján
2020. évi junior 2 (VSK I) MB OB 

egyéni összetett 1-8 x          

továbbá TB elnök meghívása alapján

válogató esemény(ek) 2020. évi felnőtt (VSK I) 
MB OB egyéni összetett 

1-2

2021. évi  (VSK I) MB 
elődöntő (BB) egyéni 

összetett versenye alapján 
a rangsorban következők x 

 2021. évi junior (VSK I) MB elődöntő 
(BB) egyéni összetett versenye x 

x A COVID-19 járványügyi 
helyzethez igazodva

hivatalos keretedzéseken, edzőtáorokban 
mutatott alkalmasság

hivatalos keretedzéseken, 
edzőtáborokban mutatott 

alkalmasság

hivatalos keretedzéseken mutatott 
alkalmasság

keret hirdetés időpontja

2020.12.01. - 2020.12.20. 2021. 04.01. - 2020.04. 05. 2021. 04.01. - 2020.04. 05. 2020.08.20. - 2020.08.31

2020.08.20. - 2020.08.31. 
(2007-2008)                               

2022. 08.20. - 2022. 08.31. 
(2009-2010)                    

2024.08.20. - 2024. 08.31. 
(2011-2012)

II. szakasz 2022.01.02. - 2022.09.30. 2022.01.02. - 2022.09.30.

FIG versenyek x x x

GP x x

WC, WChC x x WChC -

EB x 2022 - x 2022

VB x 2022 - -

Olimpia - - -

MULTISPORT 
ESEMÉNYEK 2022 VILÁGJÁTÉKOK - 2022 YOG

2022 GYMNASIADE

keret létszáma 2+1 fő 2+1 fő 2-4 + 2 fő

kerettagság időtartama 2022.01.02. - 2022.09.30. 2022.01.02. - 2022.09.30.

korosztály 2006 és idősebb 2007-2008-2009

kéziszerek karika, labda, buzogány, szalag karika, labda, buzogány, szalag

válogatóra jogosult 
versenyzők 2021. évi felnőtt (VSK I) MB / MK összetett 1-8 2021. évi junior (VSK I) MB / MK 

összetett 1-8

2021. évi junior (VSK I) MB / MK összetett 1-8 (2006) 2021. évi serdülő (VSK I) MB / MK 
összetett 1-8

továbbá TB elnök meghívása alapján továbbá TB elnök meghívása alapján

válogató esemény(ek) 2022. évi válogató események (új COP) 2022. évi válogató események (új 
COP)

keret hirdetés időpontja 2022.03.15. - 2022.03.31. 2022.03.15. - 2022.03.31.

III. szakasz 2023.01.02. - 2023.09.30. 2023.01.02. - 2023.09.30.

FIG versenyek x x x

GP x x -

WC, WChC x x WChC

EB x 2023 - -

VB x 2023 - x 2023

Olimpia - - -

MULTISPORT 
ESEMÉNYEK 2023 UNIVERSIADE - -

keret létszáma 2+1 fő 2+1 fő 2-4 + 2 fő

kerettagság időtartama 2023.01.02. - 2023.09.30. 2023.01.02. - 2023.09.30.

korosztály 2007 és idősebb 2008-2009-2010

kéziszerek karika, labda, buzogány, szalag karika, labda, buzogány, szalag

válogatóra jogosult 
versenyzők 2022. évi felnőtt (VSK I) MB összetett 1-8 2022. évi junior (VSK I) MB összetett 

1-8

2022. évi junior (VSK I) MB összetett 1-8 (2007) 2022. évi serdülő (VSK I) MB 
összetett 1-8

továbbá TB elnök meghívása alapján továbbá TB elnök meghívása alapján

válogató esemény(ek) 2022. évi felnőtt (VSK I) MK egyéni összetett versenye 2022. évi junior (VSK I) MK egyéni 
összetett versenye

2022. évi Mesterfokú-bajnokság 2022. évi Mesterfokú-bajnokság

keret hirdetés időpontja 2022.12.01. - 2022.12.20. 2022.12.01. - 2022.12.20.

IV. szakasz 2024.01.02. - 2024.09.30. 2024.01.02. - 2024.09.30.

FIG versenyek x x x

GP x x -

WC, WChC x x WChC

EB x 2024 - x 2024

VB - - -

Olimpia 2024 PÁRIZS - -

MULTISPORT 
ESEMÉNYEK - - 2024 GYMNASIADE

keret létszáma 2+1 fő 2+1 fő 2-4 + 2 fő

kerettagság időtartama 2024.01.02. - 2024.09.30. 2024.01.02. - 2024.09.30.

korosztály 2008 és idősebb 2009-2010-2011

kéziszerek karika, labda, buzogány, szalag karika, labda, buzogány, szalag

válogatóra jogosult 
versenyzők 2023. évi felnőtt (VSK I) MB összetett 1-8 2023. évi junior (VSK I) MB összetett 

1-8

2023. évi junior (VSK I) MB összetett 1-8 (2008) 2023. évi serdülő (VSK I) MB 
összetett 1-8

továbbá TB elnök meghívása alapján továbbá TB elnök meghívása alapján

válogató esemény(ek) 2023. évi felnőtt (VSK I) MK egyéni összetett versenye 2023. évi junior (VSK I) MK egyéni 
összetett versenye 

2023. évi Mesterfokú-bajnokság 2023. évi Mesterfokú-bajnokság

keret hirdetés időpontja 2023.12.01. - 2023.12.20. 2023.12.01. - 2023.12.20.


