Válogatott keret, válogatási elvek,
tájékozódási búvárúszás szakág
2017
A Magyar Búvár Szakszövetség 2017. évben a 2017. évi Nyílt Európa Bajnokságra való felkészülést és
kiutazást tudja támogatni központi forrásból. A CMAS és MBSZ versenynaptárban szereplő versenyen való
részvételt a kluboknak kell kigazdálkodniuk.
Nyílt EB 2017. szeptember 2-9., Pozsony
Válogatási periódus, 2017.08.06.-ig (Országos Bajnokság végéig)

2017. évi Válogatott névsor (2016. évi eredmények alapján)
Felnőtt korcsoport
Név
Férfi: Gurisatti Róbert

Női:

Egyesület
Búvársuli SE

Dunszt Károly

Csepel Barakuda BSE

Holczmüller Antal

Csepel Barakuda BSE

Balázs Péter

Amphora Búvár Klub

Debreczeni Hajnalka

Búvársuli SE

Wágner Zsófia

Csepel Barakuda BSE

Hatházi Katalin

Amphora Búvár Klub

Berekméri Dóra

Amphora Búvár Klub

Gurisatti Lilla

DVCSH UBSE

Junior korcsoport
Név

Egyesület

Szász Tamás

Csepel Barakuda BSE

Várszegi Vendel

Csepel Barakuda BSE

Lány: Hoffmeister Alíz

Csepel Barakuda BSE

Fiú:

Nyikes Julianna

Amphora Búvár Klub

Borza Ágnes

Amphora Búvár Klub

Szakemberek:
Sport alelnök:

Balázs Péter

Tájékozódási búvárúszó szakbizottság vezetője: betöltetlen pozíció
Edzők:
Császár Andor

Csepeli BK

Medek Miklós, Somossy Judit

BHG – Újbuda BK

Kosztin Tibor

Amphora BK

Danyi Gábor

Szolnoki BSE

Gurisatti Gyula

DVCSH UBSE

Gurisatti Róbert

Búvársuli SE

Főtitkár:

Miklós Adrienn

Válogatott keret kialakítási javaslat
Felnőtt válogatott "A" keret

•

A legutóbbi felnőtt világversenyen a csoportos versenyszámba kvalifikált, és legjobb eredményével
egyéniben 1-6. helyezést, ill. MONK versenyszámban, vagy csoportos tevékenységben 1-3. helyezést ért
el.

•

A legutóbbi felnőtt világversenyre a csoportos versenyszámba nem kvalifikált, de bármely egyéni, vagy
MONK versenyszámban 1-3. helyezést ért el.

•

Az a korosztályt váltó junior versenyző, aki a legutóbbi junior világversenyre egyéni versenyszámban
kvalifikált, és legjobb eredményével a felnőtt világversenyen 1-6. helyezést ért volna el. Amennyiben az
adott versenyszámban nem ért el nála jobb helyezést 2 magyar versenyző.

•

Az a korosztályt váltó junior versenyző, aki a felnőtt csoportos versenyszámba kvalifikálta magát, és
csoportos tevékenységben 1-3. helyezést ért el.

Felnőtt válogatott "B" keret

•

A legutóbbi felnőtt világversenyre szintet teljesített, és legjobb eredményével egyéniben 7-9. helyezést, ill.
MONK versenyszámban, vagy csoportos tevékenységben 4-6. helyezést ért el.

•

A legutóbbi felnőtt világversenyre szintet nem teljesített, de egyéni versenyszámban legjobb
eredményével 4-6. helyezést ért el.

•

Az a korosztályt váltó junior versenyző, aki, a junior világversenyt követően, a junior "A" keret tagja
lenne.

Junior válogatott "A" keret

•

A legutóbbi junior világversenyre kvalifikált, és legjobb eredményével egyéniben 1-6. helyezést, ill.
MONK versenyszámban, vagy csoportos tevékenységben a felnőttek között 1-3. helyezést ért el.

Junior válogatott "B" keret

•

A legutóbbi junior világversenyre kvalifikált, és legjobb eredményével egyéniben 7-9. helyezést, ill.
MONK versenyszámban, vagy csoportos tevékenységben a felnőttek között 4-6. helyezést ért el.

Válogatási elvek – utazókeret kijelölése
2017. évi cél a Nyílt Európa Bajnokságon a MAGYAR CSAPAT szempontjából a lehető legeredményesebb
részvétel, mind a felnőtt, mind a junior korosztályban. Hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, az utazó
keretbe való bekerülés-kvalifikáció a hazai rendezésű, versenynaptárban szereplő, CMAS és MBSZ
szabályainak megfelelő versenyen lehetséges.
Mivel külföldi versenyen való részvételt 2017. évben az MBSZ nem tud támogatni, így az év közben
külföldön elért eredmények nem számolhatók be, de kiugróan jó eredmény (nem helyezés) esetén, az elnökség
dönthet a verseny-versenyszám beszámításáról.
A Világversenyen indulni csak azok a versenyzők indulhatnak, akik függetlenül az év közben eredményeiktől,
az Országos Bajnokságon részt vettek, és Világverseny résztvevőhöz méltó teljesítményt nyújtottak.
A világversenyen csak azok a versenyzők vehetnek részt, és részesülhetnek MBSZ támogatásban, akik az
MBSZ-el a Válogatott Sportolói Szerződést megkötik és az abban foglaltakat maradéktalanul betartják.
Hazai versenyek

•

2017. június 17-18. Alsónémedi, CMAS Nyílt Európa kupa- Nemzetközi verseny, Újbuda BHG
Búvárklub

•

2017. június 22-24. Alsónémedi, Csepel Kupa tájékozódási búvárúszás, Csepel Búvár SE

•

2017. július 14-16. Alsónémedi, Budapest Bajnokság, Újbuda BHG+Csepel+Amphora (ÚJ Verseny)

•

2017. július 28-30. Gyékényes, Amphora Kupa, Amphora Búvár Klub

•

2017. augusztus 3-6. Gyékényes, Ifjúsági és Felnőtt Országos Bajnokság, MBSZ

Általános szabályok:
A versenyek egyéni versenyszámaiban elért eredmények alapján a versenyzők az alábbi pontokat kapják:

•

1. hely

6 pont

•

2. hely

5 pont

•

3. hely

4 pont

•

4. hely

3 pont

•

5. hely

2 pont

•

6. hely

1 pont

7. helytől nem jár pont. Nem teljesített pályával nem lehet pontot szerezni. Az Országos Bajnokságon a
pontértékek 1,5 szorzóval számítanak.
A végső összesítésbe az Országos Bajnokság eredményei kötelezően, illetve a szezon 2 legjobb helyezése
(versenyszámonként) számít be.
Pontegyenlőség esetén a forma javulása, illetve a Világversenyen ismert körülmények (látótávolság,
hőmérséklet) között elért eredmények döntőek, befolyásolhatják a kiutazó kijelölését.
Lemondás versenyszámról nem történhet személyre szólóan.
Az utazókeretbe való kerülés feltétele a minimum úszás átlag teljesítse (bóják közötti távokra vetítve):
Felnőtt férfi:

57 mp/100m M gyakorlat

Felnőtt nő:

1p10mp/100m M gyakorlat

Ifjúsági fiú

1p10mp/100m M gyakorlat

Ifjúsági lány

1p30mp/100m M gyakorlat

Elkövetkező években a sportágak közötti átjárhatóság biztosítása illetve a sportág fejlesztése miatt a tájolós
szakág részére is kötelező uszonyos verseny részvétel, illetve szintidők kerülhetnek kiírásra.
A válogatott és utazó keretet a tájékozódási szakbizottság javaslatával a sport alelnök terjeszti az elnökség elé.

ELITE Felnőtt keret
Egyéni versenyszámok (A Világversenyen országonként és nemenként max. 3 fő indulhat)
Ponttáblázat állása alapján az 1-3 helyet elért versenyzők. A szezonban elért legjobb úszásátlag birtokosa az
adott versenyszámban fix induló lehet, amennyiben csapatba kerül. (EB-n várható jó látás miatt)
MONK versenyszám (A Világversenyen országonként és nemenként max. 1 páros indulhat)

Az utazókeretbe került versenyzők közül kerül kijelölésre. (Önálló csak MONK versenyszámban való indulás
nem támogatott)
Tájolós – Országos Bajnokság győztese, vagy a legjobb helyezettje
Kísérő – leggyorsabb úszó a versenyátlagok alapján
Kérdés esetén szétúszás dönthet, illetve a tájolós tehet javaslatot a kísérő személyéről. (összeszokott párosok
nem szétszedése, de lehetőség biztosítása más klubok számára is)
Junior versenyző is tagja lehet a MONK csapatnak
Csoportos Versenyszám (A Világversenyen országonként és nemenként max. 1 db 4 fős csapat indulhat)
Az egyéni versenyszámokban számolt pontok alapján a 4 legtöbb pontot gyűjtött versenyző.
A junior korú versenyzők is tagjai lehetnek a csoportosnak, ezért a felnőttek között elért eredményeik és így
pontjaik is beszámolandók az eredményekbe.
Csapatépítési – managelési szándékkal junior versenyzők részvétele a csoportosban támogatandó!

ELITE Junior keret
Egyéni versenyszámok (A Világversenyen országonként és nemenként max. 2 fő indulhat)
Ponttáblázat állása alapján az 1-2 helyet elért versenyzők. A szezonban elért legjobb úszásátlag birtokosa az
adott versenyszámban fix induló lehet, amennyiben csapatba kerül. (EB-n várható jó látás miatt)

SPORT Búvár keret
Először kerül megrendezésre, így az MBSZ még nem támogatja. Egyéni jelentkezés és mérlegelés alapján.
Vagy Elit-ben vagy Sport van lehetőség indul ugyanazon versenyen.

Finanszírozás
MBSZ várhatóan az alábbi elvek mentén támogatja a kiutazást:
Felnőtt keret:
Keretbe kerülés

50%

Előző évi egyéni I-III. helyezés

25%

Előző évi csoportos I-III. helyezés

15% (csak a legjobb eredmény számít)

Adott év I-III. helyezés

25%

Adott év csoportos I-III. helyezés

15% (csak a legjobb eredmény számít)

Azaz max 100%-os támogatás érhető el.
A versenyekhez való egyéni hozzájárulások befizetése, a fentiek miatt, utólagosan történnek. Amennyiben
valaki nem rendezi az egyéni hozzájárulását az MBSZ felé, úgy következő évben nem indulhat Országos
Bajnokságon, nem lehet válogatott, nem utazhat világversenyre és nem kaphat MBSZ hozzájárulást.
Az 50%-os MBSZ támogatás feltétele, hogy a versenyző ne csak csapatba kerüljön, hanem az MBSZ által
meghatározott szintidőt érje el.
A szintidők az előző évi Világverseny 6. idejéhez tartozó átlagok (bóják közötti átlag – nem úszott pálya),
parallel szlalom esetében a kvalifikációs futam 6. legjobb ideje
Junior lány

5 bója
csillag
szlalom
parallel

Junior fiú
EB 2016
pályahossz 6. hely ideje
652
08:55,0
614,8
10:29,0
591,2
07:52,0
221,6
02:46,0

átlag
01:22,1
01:42,3
01:19,8
01:14,9

Felnőtt nő

5 bója
csillag
szlalom
parallel

5 bója
csillag
szlalom
parallel

EB 2016
pályahossz 6. hely ideje
652
10:07,0
614,8
12:07,0
591,2
07:44,0
221,6
02:37,0

átlag
01:33,1
01:58,2
01:18,5
01:10,8

EB 2016
pályahossz 6. hely ideje
652
06:32,0
614,8
06:19,0
591,2
05:27,0
221,6
01:53,0

átlag
01:00,1
01:01,6
00:55,3
00:51,0

Felnőtt ffi
EB 2016
pályahossz 6. hely ideje
652
07:00,0
614,8
07:14,0
591,2
05:55,0
221,6
02:18,0

átlag
01:04,4
01:10,6
01:00,0
01:02,3

5 bója
csillag
szlalom
parallel

