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A MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 2018. ÉVI KIEMELT FELADATAI A SPORT TERÜLETÉN

1.1

Szakmai téren:
-

1.2

A sportági versenyrendszerek működési feltételeinek megteremtése, biztosítása a sportágak versenynaptárainak kiadása.
A különböző korosztályos országos bajnokságok kiírásának elkészítése és kiadása.
A versenyengedélyek (hazai, nemzetközi) kiadásának biztosítása.
Működtetni minden szakágban a nemzeti válogatott keretet, elősegíteni a búvár sportághoz tartozó sportolók részvételét a
nemzetközi sporteseményeken
Létrehozott online nevezési és versenyzői adatbázis rendszer működtetése és bővítése
Biztosítani a búvárversenyzők nyilvántartását, működtetni az igazolás-átigazolás rendszerét, valamint saját nyilvántartási
rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek
Az utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében kidolgozott koncepció működtetése
meghatározni a búvár sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit – ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is – és
gondoskodni ezek megvalósításáról
A víz alatti csapatsportágak (hoki és rugby) népszerűsítése, versenyrendszer fejlesztése
A tájékozódási búvárúszás hosszú távú jövője érdekében történő stabilizációs és fejlesztési tervek kidolgozása.
Búvárbázis búvárprogramokkal való feltöltése Gyékényesen a Polgármesteri Hivatallal együttműködésben
Felzárkóztatási program kidolgozása és működtetése, megbízási szerződés alapján külön a felzárkóztatási programért felelős
személy vezetésével
MBSZ Válogatott Sportolók és edzők továbbképzése.

A válogatott működtetése terén:
-

1.3

Válogatott kereteink működésének biztosítása és az eredményes szereplés feltételeinek megteremtése.
Világversenyeken való megjelenés biztosítása, és a minél eredményesebb szereplés elérése.
(Junior Uszonyosúszó EB (Isztambul); Felnőtt Uszonyosúszó VB (Belgrád); Junior és Felnőtt Tájékozódási Búváruszó EB-n
(Gyékényes)
Világversenyek előtti edzőtábor lehetőségének megteremtése.
Világjátékok 2021 lehetséges résztvevőinek biztosítani a felkészülést, a lehető legjobb eredmények elérése érdekében

Versenyrendezés terén:
-

1.4

Tájékozódási Búvárúszó EB felnőtt és junior magas színvonalú, eredményes és megszervezése, Gyékényesen (2018.08.2609.02)
Uszonyosúszó Világkupa forduló magas színvonalú, eredményes és megszervezése, Egerben (2018.02.23-25)
Tájékozódási Búvárúszó nemzetközi verseny forduló magas színvonalú, eredményes megszervezése Alsónémediben
(rendező Amphora – 2018.06.15-17)
Segítség nyújtás a kecskeméti Fiatal Uszonyosúszók Találkozójának (rendező: BÁCSVÍZ KVSC 2018. 12.1-2)
megrendezésében
A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése.

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

Online nevezési és adatbázis rendszer működtetése és bővítése

Oktatás terén:
-

1.6

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

Egyéb sporttevékenység terén:
-

A sportági szakirodalom bővítése, kiadványok elkészítése
Kiadás előtt álló sportágainkat érintő sportkönyvekbe, évkönyvekbe, lexikonokba bedolgozás.
A CMAS szakbizottságaiban való tevékenység végzése.
A EMMI sportállamtitkársággal, MOB illetve Nemzeti Versenysport Szövetséggel való szoros kapcsolattartás, munkájában
aktív részvétel
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2019. ÉVI SZAKMAI PROGRAM

A Magyar Búvár Szakszövetség az alábbi célokat tűzte ki, és feladatokat határozott meg a szakmai munka terén:

2.1

Feladatok:
-

2.2

Búvársport versenynaptárának összeállítása
Búvársportágak válogatott kereteinek összeállítása, általános válogatási elvek kialakítása
A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése.
Az éves versenynaptárban meghatározott sportági versenyrendszerek működtetése, koordinálása, ellenőrzése.
A sportág folyamatos, zavartalan munkájának irányítása, a klubok szakmai munkájának segítése.
Működtetni minden szakágban a nemzeti válogatott keretet, elősegíteni a búvár sportághoz tartozó sportolók részvételét a
nemzetközi sporteseményeken
Létrehozott online nevezési és adatbázis rendszer működtetése és bővítése
Biztosítani a búvárversenyzők nyilvántartását, működtetni az igazolás-átigazolás rendszerét, valamint saját nyilvántartási
rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek
A vonatkozó törvényi előírások, feladatok betartása, végrehajtása és betartatása.
A szövetség sporttevékenységét meghatározó szabályzatok aktualizálása.
A versenysport költségvetésének biztosítása.
A nemzeti szakmai szervezetekbe beválasztott tisztségviselők munkafeltételeinek biztosítása.
A nemzetközi szervezetekbe beválasztott tisztségviselők munkájának segítése
EMMI sport államtitkárság munkájában való aktív részvétel,
Honvédelmi Sportszövetség munkájában való aktív részvétel,
Felzárkóztatási program és támogatási rendszerének mérése, szükséges módosítások elvégzése
Sportági nyilvántartások, statisztikák elkészítése, beadása,
Sportszakember (Sportoktató, Sportedző OKJ) képzés a Testnevelési Egyetemmel együttműködésben
A versenybírói oktatás és továbbképzés folyamatos végrehajtása.
Hazai és nemzetközi versenyengedélyek kiadása,

Célkitűzések:
-

-

2.3

Versenyrendszerben résztvevő sportolók számának növelése
Versenyrendszerben résztvevő klubok számának növelése
Felzárkóztatási program működtetése, a program eredményeinek mérése, program korrekciók elvégzése
Válogatott versenyzők eredményes felkészülése a nemzetközi Klub és válogatott versenyekre
Nemzetközi versenyeken való eredményes szereplés, minden kontinens versenyről minimálisan 1-1 egyéni érem / csapat
érem megszerzése. Ez alól kivétel a Felnőtt uszonyos VB, ahonnan minimálisan 4 érem, köztül legalább 1 arany megszerzése
a cél.
A búvár sportágak közötti összefogás erősítése
Világjátékok 4 éves felkészülési program folytatása
Búvársport Eredményeit összesítő kiadvány 3 kötetének megjelentetése 2009-2018 eredményekkel az MBSZ 50.
évfordulójának alkalmából

Nemzetközi és hazai versenyek:
-

A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése.
Az éves versenynaptárban meghatározott versenyek eredményes megszervezése koordinálása, ellenőrzése.
Uszonyosúszó Világkupa forduló magas színvonalú, eredményes és megszervezése, Egerben (2019.02.22-24)
Tájékozódási Búvárúszó nemzetközi verseny forduló magas színvonalú, eredményes megszervezése Gyékényesen (rendező
Újbuda BHG – 2018.06.21-23)
Világjátékok esélyes versenyzők felkészülésének támogatása edzőtáborok, nemzetközi versenyeken való részvétel
(Világkupák) egyéni szakmai tervek alapján
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-

2.4

Világversenyeken (Junior Uszonyosúszó VB (Sharm El Sheikh) 2019.07.28-08.04; Felnőtt Uszonyosúszó EB (Ioannina)
2019.06.25-07.02.; Junior és Felnőtt Tájékozódási Búváruszó EB-n (Berlin) 2019.08.25-09.01, Felnőtt Víz alatti Rögbi
Világbajnokság (Graz) 2019.07.25-08.03 való részvétel biztosítása, a lehető legeredményesebb csapat összeállítása egyéni
és csapat (váltó, csoportos) versenyszámokban.

Edzőtáborok, felkészülés:
-

2.5

A válogatott versenyzők felkészülésének támogatása
A sportágak aktuális fejlesztési programjainak működtetése.
A sportszakemberek képzésének megszervezése, támogató együttműködés biztosítása.
A sportág népszerűsítése, az utánpótlás nevelés biztosításának megszervezése és feltételeinek megteremtése.
MBSZ Válogatott Sportolók és edzők továbbképzése
Világjátékok felkészülés megkezdése
Központi, illetve egyénileg szervezett alapozó-felkészítő illetve formába hozó edzőtáborok tartása

Egészségügyi ellátás
-

A válogatott versenyzők felkészítésének, egészségügyi hátterének a biztosítása.
Doppingellenes felvilágosító, nevelő és prevenció programokon való részvétel
A szükséges vizsgálatok és dopping ellenőrzések megszervezése.

Az Elnökség az előző évek gyakorlatához hasonlóan a szakági bizottságok szakmai javaslatának figyelembevételével hozza meg
döntéseit.

Éves rendes közgyűlés
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FELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAM

Az MBSZ bekerült a Kormány Sportág felzárkóztatási programjába. A program hatékony megvalósítása érdekében az MBSZ 2018-ban
megbízta Kovács Lászlót, hogy sportszakmai tanácsadóként vezesse, teljeskörűen koordinálja és szakmailag irányítsa a programot.
Dolgozza ki a felzárkóztatási programot, ezen belül a támogatási rendszert, amely átlátható, objektív, sportszakmailag megalapozott
módon segíti a rendelkezésre álló pénzösszegek felosztását az MBSZ tagszervezetei között. Készítse el a kapcsolódó anyagokat,
kimutatásokat. 2019 évben a felzárkóztatási programba csak az uszonyosúszás sport szerepel, a többi sportág részére az MBSZ saját
forrásból biztosít költségkeretet. Az útjára indított programok célja, hogy vonzóbbá tegye a búvársportokat, a versenyzők és
tagegyesületek számának növekedését eredményezze.

3.1

Műhelytámogatás

A program célja, hogy általános támogatást nyújtson az MBSZ tagszervezeteinek. Minden egyesület egy alaptámogatásban részesül,
ezen felül az országos bajnokságokon és kupaversenyeken szerzett pontok alapján kerül kiosztásra a fennmaradó összeg. A
rendelkezésre álló keretösszeg – 8.000.000 Ft+(50.000 Ft/tagszervezet)*21= 9.050.000Ft

3.2

Utánpótlás Program

A program az MBSZ tagszervezeteinél a Béka, Cápa, Gyermek korcsoportos úszók támogatását célozza meg. Célja az utánpótlásbázis
hosszú távú szélesítésének elősegítése. A programból a szabályzatban meghatározott feltételeknek eleget tevő, újonnan leigazolt
utánpótlás versenyzők egyesületei részesülhetnek. Az UP+ programra elkülönített összegből az 5 legtöbb újversenyzőt leigazoló
egyesület részesülhet. A rendelkezésre álló keretösszeg – 1.050.000 Ft + 400.000 Ft UP+ Program=1 450.000 Ft

3.3

Poseidon Program

A program célzottan a Gyermek és Serdülő korcsoportokat célozza meg. A korábbi évek ranglistán szereplő időeredményeiből kalkulált
szintidőket elért versenyzők száma után kapható a támogatás. A program fő feladata, hogy a szintidők motivációt jelentsenek a
versenyzők és edzőik számára, ennél fogva minél több versenyzőt hosszú távon bent tartson a sportágban. A szintidőket elért
versenyzők egységes felszerelést, egyesületeik pedig anyagi támogatást kapnak. A tervek közt szerepel tovább, hogy a szintidőket elért
versenyzőkből összeállított Poseidon Válogatott egy külföldi versenyen képviselhesse hazánkat. A rendelkezésre álló keretösszeg –
4.500.000 Ft

3.4

Titán Program

A program elsődleges célja, hogy az Ifjúsági és Junior korcsoportok úszóit felkarolja. Felkészülésüket a későbbi világversenyekre
biztosítsa anyagi támogatás formájában. A programban szereplők szintén egységes felszerelést kapnak. A programban szereplő
versenyzőknek lehetősége van az adott év világversenyére kiutazni a program szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Adott
esetben ezt az MBSZ anyagilag is támogatja. A rendelkezésre álló keretösszeg – 2.400.000 Ft+600.000Ft/csapat utazás=3 000.000Ft

3.5

Junior és Felnőtt válogatott

Fontos, hogy a feltörekvő fiatalok számára egyértelmű motivációt jelentsen a Junior majd a Felnőtt válogatottba kerülés. Ehhez
elengedhetetlenek az objektíven, korábbi világversenyek eredményeiből meghatározott szintidők. Így mindenki – versenyző és edzője számára is egyértelmű és világos célt jelenthet az adott év világverseny szintidejének elérése.
Általánosságban elmondható, hogy az útjára indított programok célja a sportág népszerűsítése, utánpótlás bázisának kiszélesítése.
Fontos, hogy a programok által karrierje során állandó motivációt és támogatást kap a versenyző és egyesülete. A fent említett
programoknak várhatóan 2-3 év belül lesz kézzel fogható pozitív hatása a sportágra.

<Kovács László szakmai tanácsadó>
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ÖSSZEGZÉS A 2018 ÉVI SPORTTEVÉKENYSÉGRŐL
Uszonyos- és Búvárúszás
XX. CMAS Felnőtt Uszonyosúszó Világbajnokság

A verseny helyszíne: Belgrád (Szerbia)
A verseny ideje: 2018. július 14-23.
Résztvevő országok száma: 39
Magyar résztvevők:
- Senánszky Petra
Debreceni BK
Varga Krisztina
Kaposvári Adorján
Blaszák Lilla
Bácsvíz KVSC
Szűcs Rebeka
Debreceni BK
Bukor Ádám
Mátrai Erőmű
Mozsár Alex
Mátrai Erőmű
Kanyó Dénes
Muréna Szeged
Gruber Kornél
Muréna Szeged
Dimák Dávid
Muréna Szeged
Stadler Bence
Kaposvári Adorján
Hamlin Matthew Kaposvári Adorján
- edzők: Veress András, Kókai Dávid
- csapatvezető: Jakoda Tibor
Eredmények:
3 db arany,
3db ezüst,
3 db bronz érem
Illetve az érem táblázatban az országok rangsorában Magyarország a 4 . helyen végzett.
Az érem tábla negyedik helyét még értékesebbé teszi, hogy váltóban szerzet érmekkel sikerült ezt az eredmény elérni. A váltóban
bizalmat kapott fiatalok bizonyították, hogy ott a helyük és a világ versenyeken való eredményes részvételnek várhatóan lesz folytatása.

4.1.2

XVI. CMAS Junior Uszonyosúszó Európa-bajnokság

A verseny helyszíne: Isztanbul (Törökország)
A verseny ideje: 2018. július 28. – augusztus 4.
Résztvevő országok száma: 17

Magyar résztvevők:
-

Szabó Anita
Debreceni BK
Kiss Blanka
Debreceni BK
Kothenc Petra
Muréna Szeged
Varga Jázmin
Muréna Szeged
Hajnács Lili
Muréna Szeged
Varga Réka
Muréna Szeged
Hamlin Dorothy
Kaposvári Ad.
Stadler Csenge
Kaposvári Ad.
Deme Dorka
Mátrai Erőmű
Kocsis Marcell
Bácsvíz KVSC
Kolonics Milán
Bácsvíz KVSC
Lengyeltóti Bence Kaposvári Adorján
Semostyán Róbert Kaposvári Adorján
Cséplő Kelen
Amphora BK
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-

edzők: Kovács László, Veress András, Juhos Gergely, Szabó László
kísérő: Senánszky Zsolt
csapatvezető: Kókai Dávid

Versenybeszámoló:
Nagy várakozással tekintettünk az idei junior Európa-bajnokság elé, hiszen népes és erős csapattal utazhattunk ki, a 9 lány és 5 fiú
alkotta versenyzői gárdát 5 edző és egy „mindenes” is elkísérte.
A lányoknál Szabó Anita, a fiúknál pedig Semostyán Róbert viselte a képzeletbeli csapatkapitányi karszalagot, akik mindvégig
példaértékűen irányították a csapatot, profi módon együttműködve a szintén remek csapatmunkát mutató edzői team-mel.
Az utazást komoly előkészületek előzték meg, hiszen a korábbi évek tapasztalatai alapján a repülőútra a felszerelések miatt előre
készülni kellett. A kialakított „pakolópárok” jól működtek együtt, a rengeteg felszerelés ellenére túlsúly és plusz poggyász nélkül,
zökkenőmentesen utaztunk, közvetlen járattal a verseny helyszínére.
Várakozásainknak megfelelően az első pillanattól kezdve kiemelt figyelmet és vendégszeretetet kaptunk a szervezőktől, akik vezetője,
Ozgur Alemdar személyes jó barátunk is egyben, ami nagyban megkönnyítette az ott töltött 8 napunkat.
A szálloda, az ellátás, a transzfer és összességében a teljes szervezés nálunk jelesre vizsgázott, a törökökre jellemző vendégszeretet
mellett hibátlanul bonyolították le a teljes versenyt.
A magyar csapat végig nagyon egységes képet mutatott, valódi, nagybetűs „Csapatként” működött, mindenki hozzátette a saját
személyiségéből fakadó pluszt, jól kezelték a verseny alatt jelentkező feszültséget, végig segítették egymást, figyeltek egymásra.
Összességében 1 arany-, 4 ezüst-, és 7 bronzéremmel, azaz 12 éremmel zárt a csapat, amellyel az éremtáblázat 5. helyét sikerült
megszerezni, a megszerzett érmek száma szerint pedig a 3. helyen végeztünk.

-

A 2018-as junior Európa-bajnoki csapat (fotó: Juhos Gergely)
<Holló Győző szakbizottság elnök>
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Tájékozódási Búvárúszás
XXVII. CMAS Felnőtt Tájékozódási Búvárúszó Nyílt Európa Bajnokság és X. Junior Európa Bajnokság

Verseny helye: Gyékényes, Magyarország
Verseny ideje:2018. augusztus 26. – 2018. szeptember 2.
Résztvevő országok száma: 12
Magyar résztvevők:
Junior
Májer Zsófia
Csepel Búvár SE
Hofmeister Alíz
Csepel Búvár SE
Szász Tamás
Csepel Búvár SE
Várszegi Vendel
Csepel Búvár SE
Felnőtt
Berekméri Dóra
Amphora BK
Hatházi Katalin
Amphora BK
Wágner Zsófia
Csepel Búvár SE
Balázs Péter
Amphora BK
Cséplő Kelen
Amphora BK
Monos Péter
Búvársuli SE
Versenybeszámoló
Augusztus 21:
Kényelmes pakolás és indulás után kb. 1 óra dugóban ücsörgés következett (szerencsére volt nálunk kókuszkocka), majd egy
nagykanizsai gyors bevásárlás után - ahol már összefutottunk a csapat 21-én érkező többi tagjával - megérkeztünk Gyékényesre.
Túlestünk a lepakoláson és az edzőpálya első bójái is bekerültek az előzetes tervei alapján, a BHG-s srácok segítségével. Bójákat
festettünk, illetve számokat ragasztottunk rájuk. Igazi csapatmunka volt.
Augusztus 22-26.
Megkezdődtek az utolsó simítások. Megérkezett a csapat második fele is, megbeszéltük az egyéni és csapat versenyszámokra való
felkészülés tervét (csoportos és monk gyakorlás kora-reggel, egyéni 2-3 pálya napközben), amihez a fiúk teljes mértékben tartották
magukat, a lányoknak pedig Hatházi Kati lábsérülése miatt Mónos Petivel kellett gyakorolniuk. Összességében véve nagyon hasznosan
telt a hét és a csapat jól összecsiszolódott. Végig a jókedv, együttműködés, egymás segítése dominált, így nagyon pozitív hangulatban
vártuk a verseny kezdetét.
Augusztus 27. MONK
Nők: 8-as rajtszámunknak köszönhetően már jó pár csapat beérkezett 8-9 percen kívüli időkkel, mire a mieink elindultak. Ekkor sejtettük,
hogy ha nem hibáznak, ennyit a mieink is tudnak időben. És úgy is lett...
Férfiak: Kelen első éles bevetését kutyaként pici izgulás előzte meg, ami teljesen természetes és korához képest jól is kezelte. A start
utáni felakadást, akár a tapasztalatlansága számlájára is írhatnánk, ha Petya nem követte volna el ugyanezt másnap csillagon egyedül
is. Ezután egy összeszedett precíz versenyzés következett és a végeredményt szerencsére nem befolyásolta volna az a pár
elvesztegetett másodperc.
Augusztus 28. Csillag
Férfiak délelőtt, nők délután indultak. Az egyes versenyzők indulási ideje picit befolyásolta a látási viszonyokat. Volt pár rontott pályánk,
amiből a többiek igyekeztek tanulni több-kevesebb sikerrel.
Augusztus 29. 5 bója
Nők délelőtt, férfiak délután. Magához képest mindenki jót úszott, feledtetve az előző napi pici bizonytalankodást. Az eredményhirdetés
utáni megbeszélésen a csapat együtt ünnepelt.
Augusztus 30. M gyakorlat
Férfiak délelőtt, nők délután. Ez az a sport, amiben a tapasztalt versenyzők is követnek el kezdő hibákat, pl. kerülő bójára felakadás.
Sajnos ez előfordul mindenkivel, Dóri szerencsétlensége, hogy vele pont itt az EB-n. Ekkor derült ki biztosra, hogy B típusú csoportost
rendezünk, így a fiúk késlekedés nélkül mentek is délután gyakorolni.
Augusztus 31. Parallel
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Petyának és Tominak az előző évi eredményeik alapján nem kellett selejtezőt úszniuk, Vendel és mindhárom felnőtt nő továbbjutott a
8/16-ba. Ifi lányoknál sajnos az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy 8. (utolsó továbbjutó) helyre úsztak holtversenyt a selejtezőben, így
nekik egy újabb körben kellett eldönteniük, hogy melyikük jut tovább és melyikük esik ki. Ez az extra kör sajnos sokat kivett Zsófiból is,
aki végül tovább jutott, de utána már nem tudott 4-be kerülni.
Összességében eredményesen zártuk a napot és a lányok még csobbantak egyet annak érdekében, hogy ne csak fejben álljon össze
az a fránya Z beúszó.
Szeptember 1. Csoportos
Mindkét csapat úszhatott volna picit gyorsabban és picit pontosabban, de két hét folyamatos terhelés után tekintettel arra, hogy
mennyire fiatalok a fiuknál 3-an, lányoknál 1 fő, ez is nagyon szép eredmény.
Általánosságban negatívumok a versenyről:
Szállás (szervezetlenség az elején és 3 fő egy kis szobában a versenyzők kipihentségének rovására ment). Külföldi csapatok
panaszkodtak a szállásukra, ők még többen laktak sokkal rosszabb körülmények között.
Étkezés: mind minőségben, mind mennyiségben nem volt teljesen megfelelő. Egy sportolónak a sportoláshoz szükséges energia –és
tápanyagbevitelére kiemelt módon kell figyelni. Külföldiek sokat panaszkodtak, és sok esetben maguk voltak kénytelenek gondoskodni
az étkezésükről.
Eredményhirdetés: eddig nem volt olyan világverseny, ahol díjazottak nem kaptak oklevelet, virágot vagy egyéb ajándéktárgyat, sajnos
itt az érmen kívül nem került átadásra
Az utólsó edzésnapon a töltés lassúsága miatt nem a tervezett ritmusban zajlott az edzés. Ekkor már annyi versenyző szeretett volna
úszni, amivel a tartalék kompresszor már nem bírta tartani a ritmust. A fiúk éjjelig töltöttek és hajnalban megérkezett a várva várt egri
kompresszor is.
Az elmúlt években a résztvevők hozzászoktak, hogy a programról, bármilyen változásról, rajtlistáról, eredménylistáról, akár live-streamről egy online felületen értesülhetnek gyakorlatilag real time. Ez szerintem sokaknak nagyon hiányzott és nagy visszalépést jelent sport
fejlődésének terén.
A formaruha mérete nem minden esetbe stimmelt, illetve a két póló egy hétre mosás nélkül eléggé nehézkes. A tóparton
elengedhetetlen a „viharöltözet”, amit sajnos nem kaptunk.
Az úszósapka egy egységes képet mutat a válogatottról, minden nemzetnek volt sajátja csak nekünk nem.
Fotós (gyakorlatilag nem volt) / sajtós. Kritikán aluli, hogy telefonon keresztül magyaráztatja magának a sport lényegét és a
versenyszámokat (hány év után is?), majd az újságokban megjelenik két sor. :(
Általánosságban pozitívumok a versenyről:
Iroda, bírók és a technikai személyzet profizmusát szeretném elsősorban kiemelni, valamint megköszönném nekik, hogy az utolsó
pillanatig minden tájékoztatás és információ hiány ellenére is a versenyre áldozták az idejüket. Külön köszönet Balázs Péternek és
Szalai Lászlónak az előkészületekért, valamint Szalai Lászlónak és Balázs Gerinek akik gondoskodtak róla, hogy a helyszínen minden
flottul menjen és minden szituációt csak észrevétlenül egyszerűen megoldottak.
A Búvárbázis területén dolgozó gondnok sok segítséget nyújtott és nyújt mindig csapatunknak.
2018. 08.23. délután 17:30-kor előre nem bejelentett, versenyen kívüli doppingellenőrzést kapott a teljes válogatott.
Eredményeink:
MONK:
Férfi (Balázs Péter és Cséplő Kelen): 2. helyezett
Nő (Wágner Zsófia és Hatházi Katalin): 1 helyezett
Csillag gyakorlat:
Balázs Péter 2. helyezett holtversenyben cseh versenyzővel
Cséplő Kelen 15. helyezett
Monos Péter 19. helyezett
Szász Tamás 1. helyezett
Várszegi Vendel 4. helyezett
Wágner Zsófia 8. helyezett
Berekméri Dóra 15. helyezett
Hatházi Katalin 19. helyezett
Májer Zsófia 9. helyezett
Hofmeister Aliz 13. helyezett
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5 bója:
Berekmèri Dóra 3. helyezett holtversenyben
Hatházi Katalin 3. helyezett, holtversenyben
Wágner Zsófia 11. helyezett
Balázs Peter 1. helyezett, holtversenyben
Cséplő Kelen 13. helyezett
Monos Péter 18. helyezett
Szász Tamás 1. helyezett
Várszegi Vendel 5. helyezett
Slalom:
Balázs Péter 2. helyezett
Monos Peter 16. helyezett
Szász Tamás 1. helyezett
Várszegi Vendel 2. helyezett
Májer Zsófia 7. helyezett
Wágner Zsófia 6. helyezett
Paralell:
Berekméri Dóra 4. helyezett
Hatházi Katalin 5. helyezett
Wagner Zsófia 11. helyezett
Májer Zsófia 7. helyezett
Hofmeister Aliz 9. helyezett
Balázs Péter 1. helyezett
Szász Tamás 2. helyezett
Várszegi Vendel 3. helyezett
Csoportos tevékenység:
Nő (Hatházi Katalin, Berekméri Dóra, Wágner Zsófia, Hofmeister Alíz): 3. helyezett
Férfi (Balázs Péter, Cséplő Kelen, Szász Tamás, Várszegi Vendel): 4. helyezett

<Wágner Zsófia szakbizottság elnök>
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4.3
4.3.1

Víz alatti Hoki
Hazai és nemzetközi tevékenység beszámoló

A Víz Alatti Hoki Szakbizottság a 2018-as évet a tervezett szakmai program mentén valósította meg tevékenységét, amelyben az
utánpótlás a stratégiailag kiemelten fő cél mellett azt tűzte ki, hogy a 2021-ben Magyarországon megrendezendő Európabajnokságra
egy eredményes, a lehető legjobban felkészült válogatott csapat alapjait megteremtse. Annak érdekében, hogy 2021-re egy erős, jól
összeszokott válogatott tudjon kiállni, úgy gondoljuk, hogy a felkészülés alapjait már 2019-ben meg kell határoznunk, és szabályok közé
szorítani

4.3.2

Víz Alatti Hoki versenyek, események és eredmények a 2018-as évben
-

-

-

-

-

-

4.3.3

január 27. –Szigetvár – utánpótlás edzőhétvége
február 17. -Kranj, Szlovénia - Nemzetközi Bajnokság
●
Budapest VTE 3.hely
●
Pécs
Április 14. - Dordrecht, Hollandia – Pancake International Tournament U19
●
U19 válogatott – 1.hely
Április 28-29. -Barcelona, Spanyolország – Klubcsapatok Európabajnoksága
●
Női válogatott
●
Férfi válogatott
május 5. Csehország,Cheska Budejovice
●
Pécsi Piranha
●
Budapest VTE
május 26. Koper,Szlovénia –Nemzetközi Bajnokság
●
Pécsi Piranha
●
Budapest VTE
●
Női válogatott
●
Szigetvár Marlin
június 16. - Szentendre, Magyarország – Nyílt Országos Bajnokság
●
Budapest VTE - 1.hely
●
Szigetvár Marlin -2. hely
●
Pécsi Piranha - 3.hely
●
Szigetvár - 2.hely
●
Budapest VTE női csapat - 2.hely
szeptember 15. – Párma, Olaszország – Nemzetközi Bajnokság
●
Budapest női : 1.hely - Női divízó

2019-2020-as tervek

A 2019-es Európabajnokságra és a korcsoportos Világbajnokságra sajnálatos módon a Szakbizottság nem tud csapatokat delegálni.
Ennek oka leginkább a CMAS által már a felkészülési időszakban kiadott új korcsoportra bontás, ami több válogatott kerettagnak
ellehetetlenítette mind az u19-ben, mind az elite kategóriában való részvételt.
A Szakbizottság úgy határozott, hogy a 2019-es évtől más sportágakhoz hasonlóan az Országos Bajnokságot az iskolaévhez igazítja.
Így az első forduló 2019. ősszel, míg a második záró forduló 2020 tavasszal kerül megrendezésre.
Tervezett Víz Alatti Hoki versenyek és események a 2019-as évben:
2019.02.02 – Kranj, Szlovénia – 23rd Kranj UWH International Tournament
2019.03.09 – Budapest – Válogatott edzőhétvége
2019.04.13 – Dordrecht, Hollandia - Pancake International Tournament U19
2019.05.04 - Ceske Budejovice, Csehország – Nemzetközi bajnokság
2019.05.25 – Koper, Szlovénia – 3rd UWH Beach Open – Capo d’Istria Cup
2019.06.08 – Montlucon,Franciaország – Francia Bajnokság
2019.06.22 – IV. Budapest International Open Tournament
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2019.09.04 – Pharma, Olaszország – ParmaCup International UWH Tournament
2019.09.21 – Szigetvár - Tóth Tamás emlékverseny
2019.10.05 – Dordrecht, Hollandia – Mosseltoernoi OSCD – válogatott részvétel
2019.10.12 – Magyar Bajnokság I.
2019.12.12 – Bilzen,Belgium – Ho-Ho Hockey International Tournament

<Nagy Norbert szakbizottság elnök>
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4.4
4.4.1

Víz alatti Rögbi
Hazai tevékenység beszámoló

A 2018-as évben a UWR Tiszavirág Vízisport Egyesület mellé felvételt nyert a PFB SE szakosztálya, a Delfinek. A Delfinek PFB SE
főleg utánpótlás neveléssel és toborzással foglalkozik. Janik József, a Delfinek vezetőjének beszámolója: „A tavalyi évben számos
iskolalátogatást hajtottunk végre Pomázon. Ennek keretében több mint 8 osztályban jártunk ötödikes és nyolcadikos évfolyamoknál, ahol
PowerPoint-os bemutatókat tartottunk, valamint az előadott víz alatti rögbi és uszonyos anyagot szemléltető eszközök segítségével is
alátámasztottuk. Azokban az iskolákban, ahol erre nem volt lehetőség plakátokat és szóróanyagokat helyeztünk ki. A 2019-as év első
hónapjaiban sikerült a szentendrei V8-as uszodában a tornaórák úszás oktatási keretében bemutatókat tartanunk ötödikes és
nyolcadikos osztályos tanulóknak. 2019-ben tervezzük a bemutatók kiterjesztését a Pomáz környéki iskolákba, valamint edzőtáborok
tartását az első és a negyedik osztályos tanulók számára.”
A 2018-as év víz alatti rögbi sportolójának Markovics Dórát és Szűrös Márton Pétert választották.
Az év végén az UMSZKI iskolából több tanuló is kipróbálta az UWR-t, majd 2019-re közülük 6 fő csatlakozott az U21-es csapathoz.

4.4.2

Nemzetközi versenyek beszámoló

Az UWR Tiszavirág SE 2018-ban 4 nemzetközi versenyen vett részt:
Salzburg (Salzburger Stier) – 2018. január 27.
Graz (Styrian Panther) – 2018. június 23.
Szingapúr: barátságos edzőmérkőzések a FAT UWR csapatával – 2018. április 28.
5. Budapest kupa – 2018. szeptember 08.
Bécs (Open Central European Cup) – 2018. szeptember 21.

4.4.3

Utánpótlás fejlesztése

2019-ben az U21-es csapattal részt kíván venni a 6. Budapest kupán és a Cseh Liga brünni fordulóján.
2020-as célunk az utánpótlás fejlesztése: U21-es csapat kiállítása, fejlesztése (U21-es edzőtáborokon való részvétel), és
megmérettetése nemzetközi (U21-es) versenyeken.

4.4.4

2019-2020-as tervek

2019-es évi fő célunk a gráci világbajnokságra való felkészülés, az azon való részvétel, és minél jobb helyezés elérése.
Ennek érdekében minél több rangos nemzetközi versenyen szeretnénk részt venni a VB-t megelőzően: a négy Cseh-Osztrák-Magyar
Ligafordulón kívül pl.: a Salzburger Stier, Bamberger Reiter és Sverigecupen tornákon is. Az ezeken a nemzetközi versenyeken nyújtott
teljesítmény alapján jelöli ki válogatott keretet az szövetségi kapitány, Klima András.
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Az osztrák búvárszövetséggel együttműködve barátságos edzőmérkőzéseket is játszanánk, mellyel tovább csiszolható a játékosaink
közötti összhang, valamint a VB-nek otthont adó gráci medence is „hazai pályává” válhat számunkra.
További céljaink között van a VI. Budapest kupa megszervezése augusztus 31-i időpontban, valamint az ősszel megrendezésre kerülő
Open Central European Cup-on (Bécs) és a Bajnokok Ligáján (Berlin) való részvétel.
<Novotny Tamás szakbizottság elnök>

4.5
4.5.1

Apnea
Hazai és nemzetközi tevékenység beszámoló

Innsbruck Apnea Cup (AIDA)
Hosszú idő után az első verseny ahol magyarok is indulnak (Borsos Miklós, Reményi Attila, Bagó Marcell) 3 hónapos alapos felkészülés
előzte meg a Hajós uszoda műugró medencéjében, ami főleg a mélység és a 25m medencében gyakorlás miatt volt nagyon hatékony.
Továbbá fedett medence és a vízhőmérséklet is ideális volt a felkészülés végén a hosszú úszások gyakorlásához. A statikus edzések
saját szervezésben zajlottak (Komjádi gyerekmedence heti 1 alkalom) sajnos ez nem volt ideális, sem a medence telítettsége, sem a
hőfoka miatt.
Eredmények:
Újonc kategóriában (első verseny) Borsos Miklós 99m DNF számban bronz, Reményi Attila 6:15 idővel STA számban arany, Bagó
Marcell 6:05 idővel STA számban bronz, 111m DNF számban ezüst.
Szabadka Apnea Verseny (CMAS):
Indulók: Borsos Miklós és Bagó Marcell.
A verseny 2 napos volt, a következő felosztásban: 1. nap STA és DNF, 2. nap DYN és DYN BI. A két versenyző a DYN BI számon kivűl
mindenben indult.
Eredmények:
Borsos Miklós STA: 4:30; DNF: 99m; DYN: 99m; Bagó Marcell STA: 6:10 (1. hely); DNF: 106m (3. hely); DYN: 155m (2. hely).
Kapcsolatépítésben is sokat jelentett a részvételünk, több nemzetközi bíró is jelen volt a versenyen, akik szívesen segítenek egy
esetleges Budapesti verseny megszervezésében és lebonyolításában.

4.5.2

2019 évi tervek, célkitűzések

Innsbruck Apnea Cup (AIDA)
Indulók: Nemes Fruzsina, Bacskó László, Sopronyi András, Bagó Marcell. AIDA rankings-ben kereshetők az eredmények.
Felkészüléssel adódtak nehézségek, mivel a Hajós uszodában télen csak egy fedetlen 50-es medence állt rendelkezésünkre, statikus
edzésre pedig szintén nem voltak meg a tökéletes körülmények. Bagó Marcellen kívül mindenki újonc kategóriában indult.
Eredmények:
Nemes Fruzsina STA: 2:48 (2. hely) DNF: 107m (Új országos csúcs, 1 hely); Bacskó László: STA: 4:03 DNF:74m (3. hely), Sopronyi
András: STA 6:02 (1. hely) 133m (érvénytelen gyakorlat); Bagó Marcell STA: 6:22 DNF 119m (összesítésben 3. hely).
Maribor Apnea Verseny (CMAS)
Indulók: Nemes Fruzsina, Bacskó László, Bagó Marcell Nemzetközi kapcsolat kiépítésben ismét komoly lépéseket sikerült tenni, a helyi
szervezők felajánlottak egy közös edzőtábor lehetőségét
Eredmények Nemes Fruzsina DNF: 105m (új női csúcs cmasban 1.hely) STA: 2:44; Bacskó László DYN 100m STA 4:00; Bagó Marcell
DYN 153m (érvénytelen gyakorlat) STA 5:20.
További tervezett versenyek a 2019 évben:
Szabadka 2019.05.11-12; Indulók: Nemes Fruzsina, Bacskó László, Sopronyi András, Sass Kálmán, Reményi Attila, Bagó Marcell.
CMAS nyílt Európa Bajnokság, Isztambul 2019.06.17-23
Nemzetközi verseny, Bécs 2019.10.13
Célkitűzések:
-további nemzetközi versenyeken való részvétel
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- hazai verseny tervének összeállítása
-országos csúcsok nyilvántartásának bevezetése
-sportág létszámának növelése
-országos apnea-hálózat kialakítása
-apnea oktatói képesítés megszerzése az egyesületen belül
- versenybíró képzés, alapképzés beindítása
-nemzetközi kapcsolatok építése az apnea sportágon belül
-együttműködési terv kialakítása a Testnevelési Egyetemmel, a sportág elindítása az oktatásban
-kutatási projektek indítása (élettani hatások, technikai vizsgálatok)
-edzőtábor és háziverseny szervezése
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5

VÁLOGATOTT KERET TAGJAI ÉS SZAKÁGI SPORTSZAKEMBEREK (2019.)

5.1
5.1.1

Uszonyosúszás
Válogatott keret

Felnőtt
Senánszky Petra Debreceni Búvárklub
Varga Krisztina
Kaposvári Adorján SE
Blaszák Lilla
Bácsvíz KVSC
Szabó Anita
Debreceni Búvárklub
Hamlin Dorothy
Kaposvári Adorján SE
Hajnács Lili
Muréna UBK Szeged
Szűcs Rebeka
Debreceni Búvárklub
Kanyó Dénes
Muréna UBK Szeged
Gruber Kornél
Muréna UBK Szeged
Dimák Dávid
Muréna UBK Szeged
Stadler Bence
Kaposvári Adorján SE
Bukor Ádám
Mátrai Erőmű Bk
Mozsár Alex
Mátrai Erőmű Bk
Hamlin Matthew
Kaposvári Adorján SE
Kocsis Marcell
Bácsvíz KVSC
Lengyeltóti Bence Kaposvári Adorján SE
Junior
Stadler Csenge
Kaposvári Adorján SE
Deme Dorka
Mátrai Erőmű Bk
Kiss Blanka
Debreceni Búvárklub
Linzenbold Zsófia Debreceni Búvárklub
Kothencz Petra
Muréna UBK Szeged
Varga Jázmin
Muréna UBK Szeged
Varga Réka Szandra
Muréna UBK Szeged
Pernyész Dorottya Mátrai Erőmű Bk
Király Eszter
Kaposvári Adorján SE
Eperjesi Mirtill
Mátrai Erőmű Bk
Kolonics Milán
Bácsvíz KVSC
Cséplő Kelen
Amphora Bk
Pázmányi Sándor Debreceni Búvárklub
Tóth Péter
Békéscsabai EÚK
Kiss Nándor
Mátrai Erőmű Bk
Horváth Balázs
Békéscsabai EÚK
Plessek Marcell
Kaposvári Adorján SE
Világjátékok felkészülési keret
Senánszky Petra
Debreceni BK
Szabó Anita
Debreceni BK
Varga Krisztina
Kaposvári Adorján SE
Kothencz Petra
Muréna Szegedi ÚBK
Blaszák Lilla
Bácsvíz KVSC
Bukor Ádám
Mátrai Erőmű BK
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Mozsár Alex
Kanyó Dénes
Dimák Dávid
Gruber Kornél
Hamlin Matthew

5.1.2

Mátrai Erőmű BK
Muréna Szegedi ÚBK
Muréna Szegedi ÚBK
Muréna Szegedi ÚBK
Kaposvári Adorján SE

Sportszakemberek

Uszonyosúszó szakbizottság vezetője:
Holló Győző 2018. áprilistól
Uszonyos szakbizottság tagjai:
Veres András, Gurisatti Róbert, Juhos Gergely, Kanyó Dénes, Kovács László, Kókai
Dávid
Elnökségi felelős:
Holló Győző

5.2
5.2.1

Tájékozódási búvárúszás
Válogatott keret

Felnőtt

5.2.2

Berekméri Dóra
Hatházi Katalin
Wágner Zsófia
Balázs Péter
Cséplő Kelen
Monos Péter

Amphora BK
Amphora BK
Csepel Búvár SE
Amphora BK
Amphora BK
Búvársuli SE

Junior
Májer Zsófia
Hofmeister Alíz
Szász Tamás
Várszegi Vendel

Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE

Sportszakemberek

Tájékozódási búvárúszó szakbizottság vezetője: Wágner Zsófia
Tájékozódási búvárúszó szakbizottság tagjai: Medek Miklós, Bundy Erzsébet, Kosztin Tibor, Danyi Gábor, Gurisatti Gyula, Gurisatti
Róbert
Elnökségi felelős: Szalai László

5.3
5.3.1

Víz alatti Hoki
Válogatott keret

Felnőtt
Női ELITE válogatott
Árendás Vivien:
Dömötör Rita:
Filetóth Nikoletta:
Gara Viktória:
Kárpáti Emma:
Koncz Viktória:
Koppány Katalin:
Kurucz Andrea:
Mercz Mercédesz:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Szigetvári Buborék Alapítvány
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Nagy Zsuzsanna:
Novák Valentina:
Schronk Edina:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Szigetvári Buborék Alapítvány
Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Férfi ELITE válogatott:
Adamik András:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Andics Árpád:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Bálint András:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Cserkuthy András:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Fehér Márk:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Filetóth Huba:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Koós Richárd:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Kovács Gergő:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Pusztai Máté:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Sarlós Kázmér:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Simon Tamás:
Szigetvári Buborék Alapítvány
Tálosi Dénes:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Edző, csapatvezető: Andics Árpád
Férfi MASTERS válogatott:
Doby Viktor:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Fogarasi László:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Gurisatti Róbert:
Búvársuli SE
Horváth Tamás:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Kovács Zoltán:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Libel Róbert:
Vízihoki és Tömegsport Egyesület
Lukáts Tamás:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Mercz Róbert:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Mészáros Andor:
Szigetvári Buborék Alapítvány
Notheisz Péter:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Schweitzer Antal:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Szőke Zsolt:
Piranha Vízihoki Sportegyesület
Edző, csapatvezető: Mészáros Andor

5.3.2

Sportszakemberek

Víz alatti Hoki szakbizottság vezetője: Nagy Norbert
Víz alatti Hoki szakbizottság tagjai:
Andics Árpád, Mészáros Andor
Elnökségi felelős:
Nagy Norbert

5.4
5.4.1

Víz alatti Rögbi
Válogatott keret

Felnőtt:
Arin Giray
Cséplő László
Dorogi György
Gregus Károly

Klima András
Nagy Balázs
Novotny Tamás
Sági Gyula
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Scheffczyk David
Szabó Zsolt
Szűrös Márton Péter
Tóth Géza

Janik József
id. Kis Zoltán
Szövetségi kapitány: Klima András

5.4.2

Scheffczyk Tamás
Scheffczyk Julian

Tóth Péter
Vizsolyi Pál

Sportszakemberek

Víz alatti Rögbi szakbizottság vezetője: Novotny Tamás
Víz alatti Rögbi szakbizottság tagjai: Janik József, Klima András, Rozovics Éva, Vizsolyi Pál
Elnökségi felelős: Meixner Zsolt

5.5
5.5.1

Apnea
Sportszakemberek

Aöpnea szakbizottság vezetője: Engyel Ákos
Elnökségi felelős: Zelenák József
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2. sz. melléklet szerint: Búvársport versenynaptár tervezet_2019
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Részletes eredmények: Eredményességi táblázat_2018
2. sz. melléklet: Búvársport versenynaptár tervezet_2019

Budapest, 2019. április 25.

Balázs Péter
Sport Alelnök
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