Válogatási elvek, tájékozódási búvárúszás szakág
2019
A Magyar Búvár Szakszövetség 2019 évben a 2019 évi Nyílt Európa Bajnokságra való
felkészüléshez az Általános Szabályok részben meghatározott támogatást tudja nyújtani központi
forrásból (amennyiben a versenyző 2019-ben is válogatott keretbe kerül).
A CMAS és MBSZ versenynaptárban szereplő egyéb versenyeken való részvételt a kluboknak kell
kigazdálkodniuk.
Nyílt Tájékozódási Európa Bajnokság 2019. augusztus 24 - augusztus 31, Störitzee Németország
Válogatási periódus, 2019.07.21-ig (Országos Bajnokság végéig)

2019 előzetes válogatott névsor (2018 évi eredmények alapján)
Név
Felnőtt korcsoport
Férfi Balázs Péter
Mónos Péter
Női Berekméri Dóra
Hatházi Katalin
Wágner Zsófia
Junior korcsoport
Fiú Szász Tamás
Várszegi Vendel
Cséplő Kelen
Lány Hofmeister Alíz
Májer Zsófia

Egyesület
Amphora Búvár Klub
Búvársuli SE
Amphora Búvár Klub
Amphora Búvár Klub
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Amphora Búvár Klub
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE

Szakemberek:
Sport alelnök:

Balázs Péter

Tájékozódási búvárúszó szakbizottság vezetője: Wágner Zsófia
Edzők:
Szászné Bundy Erzsébet

Csepeli BK

Medek Miklós, Somossy Judit

BHG – Újbuda BK

Kosztin Tibor

Amphora BK

Gurisatti Gyula

DVCSH UBSE

Gurisatti Róbert

Búvársuli SE

Danyi Gábor

Szolnok BK

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
2019 évi cél a Nyílt Tájékozódási 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 a hazai rendezésű, versenynaptárban szereplő,
CMAS és MBSZ szabályainak megfelelő versenyen lehetséges.
Mivel külföldi versenyen való részvételt 2019 évben az MBSZ nem tud támogatni, így az év közben
külföldön elért eredmények nem számolhatók be.
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. (Ezen szabály alól kivételt képezhet az a versenyző, aki a búvár sport
másik szakágában Európa- vagy Világbajnokságon vesz részt az Országos Bajnokság ideje alatt.)
A világversenyen csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik az MBSZ-el a Válogatott Sportolói
Szerződést megkötik és az abban foglaltakat maradéktalanul betartják.
Hazai versenyek

•

2019. június 15-16. Alsónémedi, Csepel Kupa, Csepel Búvár SE

•

2019. június 21-23. Budapest, Lupa tó, CMAS Nyílt Európa kupa- Nemzetközi verseny, Újbuda
BHG

•

2019. június 29-30. Budapest, Lupat tó, BHG Kupa, Újbuda BHG

•

2019. július 13-14. Gyékényes, Amphora Kupa, Amphora BK

•

2019. július 18-22. 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 (Nyílt
Európa Kupa miatt 5 bóján 3) legjobb helyezése (versenyszámonként) számít be. Hazai rendezésű
nemzetközi versenyen induló junior versenyzők saját korosztályukban kerülnek értékelésre.
Pontegyenlőség esetén a szakbizottság (1. oldal) dönt.
Lemondás versenyszámról nem történhet személyre szólóan.
Amennyiben valaki nem rendezi az előző évekről fennálló egyéni hozzájárulását az MBSZ felé, úgy
az Elnökség döntésének megfelelően következő évben nem kaphat versenyengedélyt.
A Magyar Búvár Szakszövetség 2019 évben a 2019 évi Nyílt Európa Bajnokságra való
felkészüléshez az alábbi támogatást tudja nyújtani központi forrásból, amennyiben a versenyző
2019-ben is válogatott keretbe kerül


2018-ban egyéni versenyszámban 1. helyezett:

100%



2018-ban egyéni versenyszámban 2. vagy 3. helyezett:

50%



2018-ban csoportos versenyszámban 1. vagy 2. vagy 3. helyezett:

25%

További támogatás érhető el a nemenként és korcsoportonként meghatározott szintidők
teljesítésével (úszásátlag bóják közötti távokra vetítve).
Az előzetesen meghatározott és jóváhagyott szintidő megúszása nem jelent 100%-os versenyen
való részvétel támogatást, költségtérítést. A szintidő elérése lehetőséget biztosít a versenyzőnek a
nemzetközi versenyen való indulási jogára.
A szintidőt teljesítő versenyző egyszeri felkészülési támogatást kap az MBSZ-től a rendelkezésre
álló keret terhéig.


Felnőtt versenyző:

200.000 Ft



Junior veersenyző:

120.000 Ft

A szintidők az előző 3 évi Világverseny 6. helyezés idejéhez tartozó átlagok (bóják közötti átlag –
nem úszott pálya), parallel szlalom esetében a kvalifikációs futam 6. legjobb ideje, M gyakorlat

esetében pedig 6. legjobb idő (függetlenül a 0-tól való eltéréstől).
-

Felnőtt férfi:

0p 56,2mp/100m

-

Felnőtt nő:

1p 03,8mp/100m

-

Ifjúsági fiú

1p 14,2mp/100m

-

Ifjúsági lány

1p 14,3mp/100m

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. 5 fő nevezhető,
versenyszámonként max. 3 fő indulhat)
Ponttáblázat állása alapján versenyszámonként az 1-3 helyet elért versenyzők, pontegyenlőség
esetén a jobb úszásátlag birtokosa az adott versenyszámban.
MONK versenyszám (A Világversenyen országonként és nemenként max. 1 páros indulhat)
Az utazókeretbe került versenyzők közül kerül kijelölésre és Junior is tagja lehet a MONK
csapatnak.
Tájolós – Országos Bajnokság győztese, vagy a legjobb helyezettje
Kísérő – leggyorsabb úszó a versenyátlagok alapján
Kérdés esetén (pl. összeszokott páros) a szakbizottság (lsd. 1. oldal) dönt.
Csoportos Versenyszám (A Világversenyen országonként és nemenként max. 1 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 – menedzselési szándékkal junior versenyzők részvétele a csoportosban
támogatandó!

ELITE Junior keret
Egyéni versenyszámok (A Világversenyen országonként és nemenként max. 5 fő nevezhető,

versenyszámonként max. 3 fő indulhat)
Ponttáblázat állása alapján az 1-3 helyet elért versenyzők, pontegyenlőség esetén a jobb
úszásátlag birtokosa az adott versenyszámban.

Klasszik Búvár keret
Országos Bajnokság 1-2 helyét elért versenyzők, pontegyenlőség esetén a jobb úszásátlag
birtokosa az adott versenyszámban.
A “klasszikus” búvárnak CMAS 1 csillagos minősítéssel (vagy egyenértékű más minősítéssel) kell
rendelkeznie. Az idény első versenyén a sportolónak el kell dönteni, hogy “klasszikus” vagy “elit”
búvárként indul abban az évben.

