Közgyűlési beszámoló a sportbizottság tevékenységéről

1.

A Magyar Búvár Szakszövetség 2015. évi kiemelt feladatai a sport területén
1.1. Szakmai téren:
-

A sportági versenyrendszerek működési feltételeinek megteremtése, biztosítása a sportágak
versenynaptárainak kiadása.
A különböző korosztályos (szenior is!) országos bajnokságok kiírásának elkészítése és
kiadása.
A versenyengedélyek (hazai, nemzetközi) kiadásának biztosítása.
Az utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében kidolgozott koncepció működtetése
A Világjátékokra minél nagyobb és eredményesebb magyar csapat kijutásának biztosítása
A búvár sportág fejlesztési terv részleteinek kidolgozása, majd ez alapján a működés
biztosítása.
A víz alatti hoki versenyrendszerének kidolgozása, bevezetése, versenyrendezés
A víz alatti rögbi versenyrendszerének kidolgozása, bevezetése, versenyrendezés
A tájékozódási búvárúszás hosszú távú jövője érdekében történő stabilizációs és fejlesztési
tervek kidolgozása.
Búvárbázis működtetése Gyékényesen a Polgármesteri Hivatallal együttműködésben
Új tájolós versenyrendező software írása, adatbázis létrehozása

1.2.
-

Válogatott kereteink működésének biztosítása és az eredményes szereplés feltételeinek
megteremtése.
Világversenyeken való megjelenés biztosítása, és a minél eredményesebb szereplés elérése.
Világversenyek előtti edzőtábor lehetőségének megteremtése.
A Világjátékokra minél nagyobb és eredményesebb magyar csapat kijutásának biztosítása

1.3.
-

-

Versenyrendezés terén:

Az Uszonyosúszó Világkupa forduló magas színvonalú, eredményes megszervezése Egerben
A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése
(uszonyosúszás, tájékozódási búvárúszásm víz alatti fotózás, víz alatti hoki sportágakban).

1.4.
-

A válogatott működtetése terén:

Adminisztratív munka terén:

Költségvetésben rögzítettek alapján szigorú, következetes gazdálkodás végrehajtása.
A szakmai munkát segítő, kiszámítható és megbízható anyagi háttér megteremtése érdekében
támogatói, szponzori kör kialakítása.
A sport területén megjelenő pályázatok figyelése, elkészítése és határidőre való beadása.
A sportági nyilvántartások, statisztikák határidőre való elkészítése.
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1.5.
-

A versenybírói oktatás és továbbképzés folyamatos végrehajtása.
Versenybírói ellenőrzési rendszer kialakítása
A sportszakemberek szakmai oktatásának és továbbképzésének beindítása.
OKJ-s képzés, vizsgáztatás

1.6.
-

Oktatás terén:

Egyéb sporttevékenység terén:

A sportági szakirodalom bővítése, kiadványok elkészítése.
Kiadás előtt álló sportágainkat érintő sportkönyvekbe, lexikonokba bedolgozás.
A CMAS szakbizottságaiban való tevékenység végzése.
A Magyar Olimpiai Bizottsággal szoros kapcsolattartás, munkájában aktív részvétel

2. 2016. évi Szakmai program
A Magyar Búvár Szakszövetség az alábbi célokat tűzte ki, és feladatokat határozott meg a szakmai
munka terén:
- Világversenyeken való részvétel biztosítása, a lehető legeredményesebb csapat összeállítása
egyéni és csapat (váltó, csoportos) versenyszámokban.
- A válogatott versenyzők felkészülésének támogatása
- Az Uszonyosúszó Világkupa forduló magas színvonalú, eredményes és megszervezése,
Egerben
- Nemzetközi víz alatti hoki, rögbi verseny megrendezése Budapesten
- A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése.
- Országos Bajnokságok kiírása és lebonyolításának megszervezése.
- A búvár sportágak közötti összefogás erősítése
- A sportág folyamatos, zavartalan munkájának irányítása, a klubok szakmai munkájának
segítése.
- Az éves versenynaptárban meghatározott sportági versenyrendszerek működtetése,
koordinálása, ellenőrzése.
- Válogatott keretek működtetése, lehetőség esetén központi felkészülés (edzőtáborok)
biztosítása.
- A válogatott versenyzők felkészítésének, egészségügyi hátterének a biztosítása.
A szükséges vizsgálatok és dopping ellenőrzések megszervezése.
- A sportágak aktuális fejlesztési programjainak működtetése.
- A sportszakemberek képzésének megszervezése, támogató együttműködés biztosítása.
- A sportág népszerűsítése, az utánpótlás nevelés biztosításának megszervezése és
feltételeinek megteremtése.
- A nemzeti szakmai szervezetekbe beválasztott tisztségviselők munkafeltételeinek biztosítása.
- A vonatkozó törvényi előírások, feladatok betartása, végrehajtása és betartatása.
- A szövetség sporttevékenységét meghatározó szabálykönyvek aktualizálása.
- A versenysport költségvetésének biztosítása.
- A nemzetközi szervezetekbe beválasztott tisztségviselők munkájának segítése
- MOB munkájában való aktív részvétel,
- Sportágak fejlesztési programjának kidolgozása,
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Sportági nyilvántartások, statisztikák elkészítése, beadása,
Sportszakember (Sportoktató, Sportedző OKJ képzés) a Testnevelési Egyetemmel
együttműködésben,
- Hazai és nemzetközi versenyengedélyek kiadása,
- Az Uszonyosúszó felnőtt és utánpótlás, a tájékozódási búvárúszó felnőtt és utánpótlás,
valamint a víz alatti hoki és rögbi felnőtt válogatott keret kijelöléseinek jóváhagyása.
- A versenybírói oktatás és továbbképzés folyamatos végrehajtása.
Az Elnökség az előző évek gyakorlatához hasonlóan a szakági bizottságok javaslatának
figyelembevételével hozza meg szakmai döntéseit.
-
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3. Összegzés a 2015. évi sporttevékenységről
3.1. USZONYOS- ÉS BÚVÁRÚSZÁS
3.1.1. Beszámoló 18. Uszonyosúszó Világbajnokság
1. számú melléklet

3.1.2. Beszámoló a 15. Uszonyosúszó Európa- bajnokságról
2. számú melléklet
3.2. TÁJÉKOZÓDÁSI BÚVÁRÚSZÁS
3.2.1 Beszámoló 15. Tájékozódási Világbajnokság és 7. Ifjúsági Tájékozódási Európa bajnokság
3. számú melléklet
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