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Magyar Búvár Szakszövetség – Sport alelnök jelölt

41 éves, nőtlen, biztonságtechnikai mérnök, 14x Európa és 11x Világbajnok Tájékozódási Búvárúszó
és korábban uszonyosúszó, jelenleg a CMAS tájékozódási búvárúszó bizottság tagja, illetve az
Amphora Búvár Klub ügyvezető elnöke, és CMAS* búvároktatója vagyok.
A Magyar Búvár Szakszövetség életébe 2002-ben kapcsolódtam be, mint ellenőrző bizottsági
majd később elnökségi tagként, 2011 óta töltöm be a Sport alelnöki pozíciót. A feladatot társadalmi
munkában végzem.
Vezetésemmel 2011-2014 közötti időszakban elsősorban az MBSZ korábban vállalt
Világversenyek magas szintű megrendezése, új sportágak beintegrálása (hoki, rögbi, apnea), illetve a
versenysport finanszírozásának átalakítása történt meg. 2014-2017 között a sport, illetve a
versenysport strukturális és adminisztratív alapjainak megteremtése, (online nyilvántartás,
versenynevezés, versenyrendező szoftver (uszonyos és tájolós)) szabályzatainak, illetve a Búvársport
stratégiájának elkészítése zajlott. A magas színvonalú versenyrendezések (uszonyos és tájolós
világkupák, Hoki EB), illetve a kiemelkedő eredmények fenntartása mellett. Melyek közül külön ki kell
emelni Székely Lilla 2014-es, Senánszky Petra és Kanyó Dénes 2017-es győzelmeit a Világjátékokon,
mely
eredményekkel
a
legeredményesebb
nem
olimpiai
sportág
lettünk.
Az MBSZ lassú, de szisztematikus építkezésének, de elsősorban a klubokban végzett
kiemelkedő minőségű munkának és az ezzel elért nemzetközi eredményeknek köszönhetően a
Búvársport bekerült a MOB/minisztérium által finanszírozott sportágfejlesztési programba. Ez a
program lehetőséget biztosít az MBSZ-nek, hogy sportágak alapjaival foglalkozzon, azaz
befektetéseket hajtson végre a sportolói bázis fogyása, megállítása és megfordítása érdekében.
A versenyzői bázist új klubok (új búvár és úszóklubok) bevonásával, a jelenlegi tagszervezetek
aktivitásának fokozásával és az uszonnyal való úszás népszerűsítésével növelni szükséges.
Célom, hogy a múlt hagyományaira építve, azokat tisztelve, az MBSZ erős és biztos hátteret
nyújtson sportolói számára, növelje tömegbázisát és ezzel megalapozza a jövő eredményeit. A
szövetség feladata, hogy mind a sportolói versenyképességben, mind a szükséges létesítmények,
mind eszközök, emberi erőforrások és nemzetközi kapcsolatrendszer biztosításában kiváló
színvonalat képviseljen.
Az eddigi munkám során képviselt integráló szerepet tovább szeretném erősíteni, hogy MBSZ
még jobban érdekképviseleti szerve és ernyőszervezete legyen minden búvár sportágnak. Az
uszonyos úszás, mint az összes búvársportnak az alapsportága kiemelt szerepet kell élvezzen, de
nem kizárólagosságot. Korszerűsíteni szükséges a versenyrendszert, tehetségkutató – kiválasztó
versenysorozat indításával. Ebben a feladatban kiemelt szerep hárul az iskolai és diáksportra – a
búvársport integrálása a mindennapi testnevelésbe illetve az uszonnyal való úszás megismertetése a
kötelező úszásoktatás során.
A Búvársportból eladható kézzelfogható terméket kell csinálni, amit az edzők, testnevelő
tanárok a kezükbe vehetnek. Ehhez a szakemberképzést is újjá kell alakítani a szakedző képzés újbóli
beindításával, OKJ-s képzések számának növelésével, szakmai felügyelet kiterjesztésével, saját
edzőképzési lehetőségek kidolgozásával.
A nagyarányú lemorzsolódást a sportágak közötti átjárhatóság erősítésével is az „életen át tartó
búvárkodás” program kidolgozásával lehet kezelni, hiszen a búvár sport azon kevés sportág közé
tartozik, amely sokszínűségével biztosítja azt, hogy tulajdonképpen 6 éves kortól 99 éves korig űzhető
valamely ága.
Mivel a búvársport nem tartozik sem a kiemelt, sem a TAO támogatott sportágak közé, ezért az
állami támogatás nélküli eredményes működés lehetetlen. Az állami támogatások mellett, a pályázati
lehetőségek maximalizálása és a saját bevételek növelése, támogatók keresése is cél, hogy a hosszú
távú finanszírozhatóság is fennmaradjon.
A világ búvársportja nagy sebességgel halad, a fejlődés sebességkülönbsége még nem
jelentős, de látható a tendencia, így fejlesztésekre van szükség a jelenlegi eredményesség
fenntartásához, illetve növeléséhez.
Ezért tudatosan, és célirányosan kell fejlesztenünk a sportági infrastruktúrát és ezzel együtt a
szakmai munkát. Ez csupán a jelenlegi megszokásokat használva, és az MBSZ jelenlegi erőforrásaira
támaszkodva nem fog menni. Szükséges, hogy az MBSZ stratégiailag gondolja újra a céljait,
működését, és az ehhez szükséges szellemi és pénzügyi erőforrásokat előteremtse. A célok által
meghatározott új hozzáállásnak a teljes Búvársportágat át kell hatnia, a Szövetségnél, az
Egyesületekben, illetve a Válogatottnál folyó szakmai munkától a versenyek szervezéséig.
Budapest, 2017. november 8.
Balázs Péter

Balázs Péter

