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Irányelv 

 
A XVI. tokiói Paralimpiai Játékokon résztvevő  

Magyar Paralimpia Csapat összetételére 
 

A Magyar Paralimpiai Csapat összetételét a Team Size Formula (TFS) alapján, a megszerzett kvóták 
számának függvényében, lehet meghatározni. Az IPC irányelveinek megfelelően a számítás alapját 
nagyságrendileg a 2 versenyző – 1 kísérő adja. 

 

A fentiek alapján a magyar delegáció sajátosságait figyelmébe véve, a TSF az alábbi lehetőségeket 
biztosítja*: 

Kvóták száma Kísérők száma Összesen Átadható 
akkreditációk száma 

33 28 61 12 

34 28 62 11 

35 29 64 12 

36 29 65 12 

37 30 67 13 

38 31 69 13 
*A számok tájékoztató jellegűek 

Kísérők közé tartozik a csapatvezető, a csapatirodán dolgozó referensek, az egészségügyi stáb, a 
szakágvezetők és az edzők.  

Hivatalos csapatkísérők: 
csapatvezető 
csapatirodán dolgozó referensek (3 fő) 
csapatorvos (othopéd traumatológus) 
orvos  
sportpszichológus  
masszőr, terapeuta (2-3 fő) 
Összesen: 9-10 fő  
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A fentiekből is látszik, hogy nem lehetséges minden versenyző számára biztosítani, hogy edzője kint 
tartózkodjon a Paralimpiai Játékokon, ezért a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az alábbi 
irányelvet határozza meg az edzők kiutaztatására: 

A csapatösszeállításnál, a végleges utazó keret személyi összetételénél, a következő prioritási 
sorrendet állapítja meg a táblázatban szereplő számok figyelembevételével: 

1. szakágvezető (minden sportágban) 
2. éremesélyes versenyző edzője 
3. a versenyzői létszám által meghatározott lehetőségeken belül a legtöbb kiutazó sportoló 

edzője és/vagy kísérő 
4. címvédő versenyző edzője 
5. kivételesen indokolt esetben egyéni elbírálás alapján edző és/vagy kísérő. 

 

Irányelv a magyar paralimpiai csapat összeállításához számokban: 

versenyzők 
száma 

szakágvezető edző/kísérő átadható 
akkreditációk 

száma 

összesen 

1-2 1   1 

3-4 1 1  2 

5 1 1 1 3 

6-7 1 2 1 4 
 

A Magyar Paralimpia Bizottság kinyilvánítja, hogy az adott lehetőségek maximális kihasználásával, 
támogatólag járul hozzá a minél nagyobb részvételi arány kialakításához. 

 

Az MPB elnöksége a magyar paralimpiai csapat összetételére vonatkozó irányelvet a 27/2021. (06.25.) 
számú elnökségi határozatával elfogadta. 

 

Budapest, 2021. június 25. 

 

 Szabó László 

 elnök 


