Közgyűlési beszámoló a sportbizottság tevékenységéről
A Magyar Búvár Szakszövetség 2017. évi kiemelt feladatai a sport területén
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Szakmai téren:

1.1
-

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 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
MBSZ Válogatott Sportolók és edzők továbbképzése. Témák: antidopping, edzéselmélet, sportpszichológia,
kommunikáció (2017.11.23)

A válogatott működtetése terén:

1.2
-

Válogatott kereteink működésének biztosítása és az eredményes szereplés feltételeinek megteremtése.
Világversenyeken való megjelenés biztosítása, és a minél eredményesebb szereplés elérése.
(Junior Uszonyosúszó VB (Tomsk); Felnőtt Uszonyosúszó EB (Wroclaw); Junior és Felnőtt Tájékozódási
Búváruszó EB-n (Pozsony)
Világversenyek előtti edzőtábor lehetőségének megteremtése.
Világjátékok (2017.07.21-22 Wroclaw) résztvevőinek biztosítani a felkészülést, a lehető legjobb eredmények
elérése érdekében

Versenyrendezés terén:

1.3
-

Vízalatti Hoki EB (masters és elit) magas színvonalú, eredményes és megszervezése, Egerben (2017.08.21-29)
Uszonyosúszó Világkupa forduló magas színvonalú, eredményes és megszervezése, Egerben (2017.02.24-26)
Tájékozódási Búvárúszó nemzetközi verseny forduló magas színvonalú, eredményes megszervezése
Alsónémediben (rendező Újbuda BHG – 2017.06.16-18)
A felnőtt és a különböző korosztályos Országos bajnokságok színvonalas megrendezése.

Adminisztratív munka terén:

1.4
-

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.
Online nevezési és adatbázis rendszer működtetése és bővítése

Oktatás terén:

1.5
-

A versenybírói oktatás és továbbképzés folyamatos végrehajtása.
Versenybírói ellenőrzési rendszer kialakítása

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

-

Egyéb sporttevékenység terén:

1.6
-
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A sportszakemberek szakmai oktatásának és továbbképzési rendszerének kidolgozása
OKJ-s képzés, vizsgáztatás

A sportági szakirodalom bővítése, kiadványok elkészítése (Kovács Zsófia – Uszonyosúszás kézikönyve)
Kiadás előtt álló sportágainkat érintő sportkönyvekbe, évkönyvekbe, lexikonokba bedolgozás.
A CMAS szakbizottságaiban való tevékenység végzése.
A Magyar Olimpiai Bizottsággal / EMMI sportállamtitkársággal való szoros kapcsolattartás, munkájában aktív
részvétel

2018. évi Szakmai program

A Magyar Búvár Szakszövetség az alábbi célokat tűzte ki, és feladatokat határozott meg a szakmai munka terén:
Feladatok:
- 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,
- Sportágak fejlesztési programjának és támogatási rendszerének kidolgozása,
- 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
- Elnökségen belül az egyes sportágak elnökségi felelőseinek a kinevezése
- Felzárkóztatási program vezető kinevezése
Célkitűzések:
- Versenyrendszerben résztvevő sportolók számának növelése
- Versenyrendszerben résztvevő klubok számának növelése
- Felzárkóztatási program kialakítása, működtetése
- Utánpótlás programok indítása
- 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 indítása
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 (2017.02.23-25)
- Tájékozódási Búvárúszó nemzetközi verseny forduló magas színvonalú, eredményes megszervezése Gyékényesen
(rendező Amphora BK – 2018.06.15-17)

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

-

-

Tájékozódási Búvárúszó Nyílt Európa Bajnokság magas színvonalú, eredményes megszervezése Gyékényesen
(2018.08.26-09.02)
Világjátékok esélyes versenyzők felkészülésének támogatása nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása
(Világkupák)
Világversenyeken (Junior Uszonyosúszó EB (Isztambul); Felnőtt Uszonyosúszó VB (Belgrád); Junior és Felnőtt
Tájékozódási Búvárúszó EB-n (Gyékényes), Vízalatti Hoki VB-n (Quebec) való részvétel biztosítása, a lehető
legeredményesebb csapat összeállítása egyéni és csapat (váltó, csoportos) versenyszámokban.
Nemzetközi Vízalatti Hoki versenyeken való részvétel, mind csapat – mind pedig válogatott szinten
Nemzetközi Vízalatti Rögbi versenyeken illetve bemutatókon való részvétel

Edzőtáborok, felkészülés:
- 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
2018. május 29.
Budapest

3

Összegzés a 2017. évi sporttevékenységről
Uszonyos- és Búvárúszás

3.1

3.1.1 XXVI. Felnőtt Uszonyosúszó Európa-bajnokság:




Verseny helye:
Verseny ideje:
A versenyen résztvevő országok száma:

Wroclaw, Lengyelország
2017.július 2-9.
22

Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Senánszky Petra

Debreceni Búvárklub

Bukor Ádám

Mátrai Erőmű Búvárklub

Edző:

Kókai Dávid

Csapatvezető:

Jakoda Tibor

Versenybeszámoló 2017 Wroclaw (Jakoda Tibor):
A vasárnapi érkezésünk után Wroclawban a Diament Szálloda termében kialakított versenyirodában nagyon szívéjes
fogadtatásban volt részünk. A rendező mindent rendben talált, a Magyar Búvár Szakszövetség által elküldött adatlapban és
így pillanatok alatt megkaptuk az egész EB-re való utasításokat, útmutatót és elindultunk a szállásunkra. Bukor Ádám és
jómagam a Vega szállodában kaptunk szállást. A szállodai szolgáltatás, étkezés színvonalas volt. A szállás mindösszesen
4,5 km-re volt az uszodától.
Senánszky Petra: Két héttel a Világjátékok előtt, Petra csak 100 m uszonyos gyors úszásban állt rajthoz az EB-n. Első
idővel jutott a döntőbe, így este a 4-es pályán állhatott rajthoz. Majd a döntőben a tőle megszokott magabiztossággal
elsőként csapott a célba.
Bukor Ádám: Első „nagy” versenye volt magyar színekben, és ki is hozta magából a maximumot, mert minden
versenyszámban, amiben elindult veretlen volt. 400 m felszíni úszásban új országos csúcsot, 1500 m-en új világcsúcsot
úszott, és 800 m-en is a dobogó legfelső fokára állhatott.
A két fős csapat 4 aranyéremmel térhetett haza, Magyarország a 3. helyen végzett az éremtáblán.

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

Bukor Ádám és Senánszky Petra
Részletes eredmények 1 sz. melléklet szerint

3.1.2 XV. Junior Uszonyosúszó Világbajnokság:




Verseny helye:
Verseny ideje:
A versenyen résztvevő országok száma:

Tomszk, Oroszország
2017.július 31- augusztus 7.
25

Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Szabó Anita

Debreceni Búvárklub

Kiss Blanka

Debreceni Búvárklub

Hamlin Dorothy

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Stadler Csenge

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Stadler Bence

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Fazekas András

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Semostyán Róbert

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Mozsár Alex

Mátrai Erőmű Búvárklub

Blaszák Lilla

Bácsvíz KVSC

Kádár-Németh Kristóf

Bácsvíz KVSC

Kis Roland

Bácsvíz KVSC

Kocsis Marcell

Bácsvíz KVSC

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

Kothencz Petra

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub

Hajnács Lili

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub

Edzők:

Kókai Dávid, Kovács László, Veress András

Csapatvezető:

Juhos Gergely

Versenybeszámoló Junior VB Tomszk (Juhos Gergely)
A junior világbajnokságnak Tomszk (RUS) városa adott otthont 2017. július 31-től augusztus 7-ig. A verseny programja a
CMAS által hozott egységes program szerint zajlott, tehát 4 napos uszodai versenyszámokkal és 1 nap nyílt vízi,
hosszútávúszó számokkal. A magyar válogatott 14 versenyzőből állt, valamint edzők részéről 4 főből.
A csapattal utazott 1 fő kísérő is, Mazuch András személyében.
A csapat verseny hivatalos kezdés időpontja előtt, július 27-én utazott a helyszínre, erre az 5 órás időeltolódás miatt volt
szükség, így a sportolók alkalmazkodni tudtak az időeltolódáshoz.
Az útleveleket, a nevezési díjat, valamint a válogatott felszerelést korábban megkaptam a szövetségtől, ez a reptéren került
kiosztásra. Az indulás előtt tájékoztattuk a sportolókat, hogy csak a legszükségesebb felszerelést és ruházatot hozzák, így
minimalizálni tudtuk a túlsúlyt, pontosabban ezzel nem is volt probléma, csak a poggyász darabszám miatt 1 extra
poggyászt kellett fizetni a légitársaság felé. Erre a plusz palack miatt volt szükség. Ezt a kisebb viszontagságot leszámítva
az utazás nagyon flottul ment, pontosan elértünk a csatlakozást is, így időben a tomszki repülőtéren voltunk, ahol már
vártak minket. A hotelbe is minden különösebb gond nélkül jutottunk el. Az elhelyezés hotelben volt, ami meglepő volt az
az, hogy mindenki saját szobát kapott. Maguk a szobák kissé kopottak voltak, de a célnak tökéletesen megfeleltek. A
legszűkebb keresztmetszet az étterem és konyha volt: svédasztalos kiszolgálás volt, de az ételek hamar elfogytak, a
pótlásuk időt vett igénybe (kb 10-15 perc). Ez a délelőtti-délutáni versenyrészek között a pihenő időből vonódott le, igaz
minden csapat számára (az orosz válogatott is ezen a szálláshelyen volt).
Az edzések megszabott idősávokban voltak, viszont az előzetes információkkal szemben, nem kértek pályabérlési díjat. Az
adott idősávban 3 saját pálya állt rendelkezésünkre.
A világbajnokság számunkra kiugróan jól alakult. Már az első napon 2 világbajnoki címnek örülhettünk Szabó Anita
(100m uszonyos gyorsúszás) és Mozsár Alex (400m felszíni úszás) jóvoltából, valamint Hamlin Dorothy (100m uszonyos
gyorsúszás) és a 4x100 méteres uszonyos gyors mixváltó is ezüstérmet szerzett. Gyakorlatilag más alkalmakkor ennyi
eredménnyel már elégedetten térünk haza egy világversenyről, de ez úttal jócskán túlszárnyalták ezt a versenyzők:
Összesen 6 világbajnoki címet és 4 ezüstérmet szereztek.
Név szerint:
Hamlin Dorothy: 1. 200m uszonyos gyorsúszás 1. 400m uszonyos gyorsúszás 2. 100m uszonyos gyorsúszás
Szabó Anita: 1. 50m uszonyos gyorsúszás 1. 100m uszonyos gyorsúszás
Mozsár Alex: 1. 400m felszíni úzás 1. 400m búvárúszás
Stadler Csenge 2. 200m uszonyos gyorsúszás
Stadler Bence: 2. 400m uszonyos gyorsúszás

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

4x100m uszonyos gyors mix váltó: Kocsis Marcell – Fazekas András – Szabó Anita – Hamlin Dorothy (előfutamban:
Stadler Bence – Kiss Blanka – Stadler Csenge – Kocsis Marcell) 2. helyezés
Az érmek mellett sok döntős és értékes pontszerző helyezés született még. Kiemelendő az, hogy arra még nem volt péda,
hogy 3 versenyző is duplázni tudott volna egy verseny alkalmával, illetve az, hogy az érmek megoszlottak a versenyzők
között, tehát nem egy versenyző „cipelte a vállán” a válogatottat. Maga csapat is egy kiváló közösséget alkotott, mindenki
tudott önzetlenül örülni a másik sikerének, egymást inspirálták a versenyzők. Fontos megemlíteni az edzői teamet is,
szakértelmük és összefogásuk példa értékű. A világbajnokságon nem létezett külön egyesületi versenyző, bármelyik
válogatott versenyzőnkkel ugyanúgy foglalkoztak a trénerek. Rendbontás és kirívó magatartás nem fordult elő sem a
versenyzőknél, sem az edzőknél.
Fontos megemlíteni Mazuch András kísérőt is, aki saját pénzén utazott ki a versenyre és sokszor saját költségén segítette a
válogatottat, az uszodába való kiutazást szervezte, valamint nagyszerű fényképeket csinált a verseny alatt, amire nekünk
nem lett volna időnk, energiánk. A részére egy köszönő levél megírását javaslom a szövetség részéről.
Szintén fontosnak tartom azt, hogy az érmet szerzett sportolók városának vezetősége felé, a szövetség részéről érkezzen
egy elismerő levél/oklevél, amelyben méltatásra kerül a kint elért eredményük. Ez plusz költséggel alig jár, de felhívja a
város vezetők figyelmét arra, hogy milyen eredményesek vagyunk nemzetközi szinten is. Ez sok esetben anyagi hasznot is
jelenthet az egyesületeknek, pl. pályabérleti díj, vagy városi támogatás megállapításánál.
Néhány szó a verseny szervezéséről:
Úgy gondolom, hogy példa értékű, amit az oroszok a világbajnokságon véghez vittek. Rendkívül sok szponzort sikerült
bevonniuk, ez által a verseny színvonala is nagyon magas volt. A megnyitó ünnepségük olimpiai sportokhoz méltó volt, a
verseny levezénylése pedig pontos, és következetes. Úgy gondolom, hogy verseny szervezésben nincs okunk szégyenkezni,
de itt megvolt az a kis plusz, amire az ember elismerően bólogat: „ez igen, ezt nem is vártam volna” . Bízom benne, hogy
sportágunk itthon ugyanebbe az irányba tart és hamarosan akár az oroszok is ugyanígy, elismerően bólintanak egy-egy
nemzetközi versenyünk részvétele alkalmán.

Éves rendes közgyűlés
2018. május 29.
Budapest

Fazekas András, Kádár-Németh Kristóf, Kocsis Marcell, Kis Roland, Semostyán Róbert, Mozsár Alex, Stadler Bence, Kiss
Blanka, Kókai Dávid, Juhos Gergely, Szabó Anita, Hajnács Lili, Stadler Csenge, Hamlin Dorothy, Kothencz Petra, Blaszák
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3.1.3 X. Világjátékok:





Wroclaw, Lengyelország
2017.július 21-22.
10
100 fő

Verseny helye:
Verseny ideje:
A versenyen résztvevő országok száma:
Versenyen résztvevők száma:

Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Senánszky Petra

Debreceni Búvárklub

Kosina Gergő

Debreceni Búvárklub

Varga Krisztina

Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE

Károlyi Csilla

EDPSE Orosháza

Kothencz Petra

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub

Kanyó Dénes

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub

Dimák Dávid

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub
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Gruber Kornél

Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub

Edző:

Kókai Dávid, Kovács László

Csapatvezető:

dr. Nyíri Iván

Világjátékok versenybeszámoló (Gajó Gusztáv, Kovács László, Kókai Dávid):
A kvalifikáció megszerzése minden eddiginél nehezebb feladat volt. Az uszonyos gyorsúszás versenyprogramra
kerülésével mindössze a világbajnokság első 7 helyezettje kvalifikálhatott a Világjátékokra. Feleződött az uszonyos
úszásban résztvevő versenyzők száma. Tovább nehezítette a helyzetet , a 2016 évben bevezetett, majd még az év
októberében betiltott poliuretán dresszek, melyek teljes mértékben egyenlőtlen feltételeket jelentettek a különböző
testalkatú versenyzők számára.
„A versenyzők eredményei emberfelettire sikerültek. A 41 éves négyszeres Európa,kétszeres Világbajnok Kanyó
magabiztosan nyerte meg a 400 m uszonyosúszást. A váltók negyedik helye szintén bravúr. Ilyen előkelelő helyezést még
nem ért el magyar sprint váltó korábban.” Gajó Gusztáv - edző
„Varga Krisztina túlteljesítette az eredményességi célkitűzéseket, 100 m-en második, 50m-en harmadik lett. Első hat volt a
minimum elvárás, 100m-en reménykedtünk egy harmadik helyben, szerencsére fényesebb lett az érem és 50m-en is
dobogón végzett. „ – Kovács László –mesteredző „Senánszky Petra és Kosina Gergő esetében is maximálisan teljesültek az
előzetes célkitűzéseink. Petra esetében a két aranyérem mellé a vártnál is jobb időeredmények születtek, jelenleg a
felállított világcsúcsai a mezőny számára elérhetetlen messzeségben vannak. Gergő esetében a 100 méteren szerzett
ezüstérem megfelel a várakozásainknak, a rövidebbik számon szerzett 4. helyezése pedig bravúrosnak mondható,
időeredményei az előzetes célkitűzéseink szerint alakultak.” – Kókai Dávid –edző
„Negyedik lett a 4x100m-es váltó, ami nem rossz, hatodik volt a reális esély az előzetes eredmények alapján. Mindenki a
legjobbját úszta, a legfiatalabb versenyző is sikeresen debütált , ez a felkészítésnek és az összetartásnak köszönhető.” Gajó Gusztáv –edző
„Senánszky Petra teljesítménye kimagaslott a teljes nemzetközi mezőnyből, időeredményeivel új korszakot nyitott a női
uszonyos gyorsúszásban. Az esélyesség terhét remekül kezelte, édesanyja márciusi halálát követően pedig megdöbbentő és
egyben példaértékű sportemberi teljesítményt nyújtott, a formája pedig pontosan a versenyre csúcsosodott ki. Kosina Gergő
számára kedvezőtlen volt, hogy a két rövidebbik táv szerepelt a programban, hiszen számára a 200 méter a testhezálló táv,
ennek ellenére versenyben volt az aranyéremért is. Eredményességének legfőbb gyökere a rendkívüli alázata és akaratereje,
amely a felkészülés során és a versenyen is mindvégig jellemezte. Tanulságként annyit fogalmaznék meg, hogy két ilyen
szintű versenyzőhöz (és a velük együtt készülő további versenyzőkhöz) egy edző kevés, hiszen egy ilyen nem várt
esemény, mint egy közeli hozzátartozó elvesztése, edzőként már aránytalanul nagy terhet jelentett, így Gergőre kevesebb
figyelem jutott a szükségeshez képest. „ – Kókai Dávid- edző
Kanyó Dénes sportdiatetikai és mentális képzése folyamatos az utóbbi tíz évben , jelenleg is tart így ilyen szakemberek
segítségét nem vettük igénybe az ő esetében. A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szerepet tulajdonítottunk a mentális
felkészülésre, amely ezúttal különösen nehéz volt. Nem volt előfutam, csak délután kellett úszni, amely nagyon
megnehezítette a versenyzők dolgát, hiszen a „semmiből” kellett már az első vízbeugrásra kihozni magukból a maximumot.
Tanulságként megjegyezném, hogy megfelelő szakember bevonása indokolt lenne, hiszen minden mentális,
légzéstechnikai, meditációs és egyéb feladatot szintén szakértő nélkül végeztek. Központilag nem fogadták el az edzők azt
a javaslatunkat, hogy sportpszichológus dolgozzon a versenyzőkkel felkészülésük során, azonban a jövőben ezt
mindenképp fontosnak tartanám, mert sok esetben fedezünk fel mentális problémákat fiatal versenyzőinknél – talán
elfogultságuk miatt nem látják ezt az edzők -, és ezeket időben orvosolni kell.
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„A Világjátékokra történő kiutazás előtt 3 héttel történt meg az első és utolsó kötelező szűrővizsgálat, korábban semmilyen
sportegészségügyi/tudományos segítséget nem kaptunk. Természetesen nagy figyelmet fordítunk erre a felkészülés ideje
alatt, de azt saját keretek között kellett megtennünk.” – Kókai Dávid-edző
„Sportkórházi szűrővizsgálat rendkívül hasznos volt.” – Gajó Gusztáv - edző „Egy sportkórházi vizsgálat volt, ez
megerősített a helyes munka irányáról.” Kovács László – mesteredző
A felkészülési időszakban több sportorvosi, sportegészségügyi és tudományos támogatást javasolnék, akár már a következő
Világjátékokat megelőző két évtől. Az utolsó pillanatban végzett vizsgálat hasznos volt, de igazából a sportoló
felkészülését, eredményes szereplését nem ennek köszönhetjük, pedig biztosan jelentős segítségére lehet a versenyzőnek és
edzőjének a megfelelő időben nyújtott orvosi, szakértői háttér, segítség, támogatás. Hét hónapon keresztül dolgoztunk dr.
Fritz Péter táplálkozási tanácsadóval, akinek munkáját versenyzőink, edzőink nem igazán díjazták, így az már biztos,
mire/kire nincs szükség a következő felkészülési időszakban.
Jó hangulatú, jól rendezett esemény volt, sok magyar szurkolóval és csapattársakkal. Mind a felkészülés utolsó
hónapjaiban, mind magán a versenyen kiemelkedő segítséget kaptunk a Nemzeti Versenysport Szövetségtől, amely a
korábbi évekhez képest jelentősen megkönnyítette a felkészülésünket, valamint a Világjátékokon való szereplésünket.

Kókai Dávid, Gruber Kornél, Kosina Gergő, Senánszky Petra, Kothencz Petra, Varga Krisztina, Károlyi Csilla, Dimák
Dávid, dr. Nyíri Iván, Kovács László, Kanyó Dénes
Részletes eredmények 1 sz. melléklet szerint
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TÁJÉKOZÓDÁSI BÚVÁRÚSZÁS

3.2

3.2.1 Tájékozódási búvárúszó Junior és Felnőtt Nyílt Európa-bajnokság:




Verseny helye:
Verseny ideje:
A versenyen résztvevő országok száma:

Pozsony, Szlovákia
2017. szeptember 2-9.
13

Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Berekméri Dóra:

Amphora Búvárklub

Borza Ágnes:

Amphora Búvárklub

Hatházi Katalin:

Amphora Búvárklub

Balázs Péter:

Amphora Búvárklub

Hofmeister Alíz:

Csepel Barakuda Búvár SE

Holczmüller Antal:

Csepel Barakuda Búvár SE

Szász Tamás:

Csepel Barakuda Búvár SE

Várszegi Vendel:

Csepel Barakuda Búvár SE

Gurisatti Róbertné:

Búvársuli SE

Edző, csapatvezető:

Kosztin Tibor

Versenybeszámoló Tájékozódási búvárúszó Junior és Felnőtt Nyílt Európa-bajnokság (Kosztin Tibor)
A 14 ország (Csehország, Észtország, Németország, Franciaország, Horvátország, Ukrajna, Olaszország, Oroszország,
Kazahsztán, Ausztria, Magyarország, Kanada, Szlovákia) részvételével megrendezett Nyílt Európa-bajnokságnak a
pozsonyi Velki Drazdiak tó adott otthont. A terület infrastruktúrája és a szervezők által bevezetett újdonságoknak, a
rendezett környezetnek (élő eredményközvetítés, közvetítés, helyi kijelző ”döntők” bevezetése) köszönhetően tökéletes EB
helyszínként szolgált.
Minden versenyző és szervező részére a szálláshelyeket 12 km-re levő szállodában biztosította a rendező. Egyes csapatok
pár nappal az EB hivatalos programja előtt megérkeztek, számukra külön szállást, étkeztetést, edzéslehetőséget
biztosítottak a szervezők.
Az esemény rangjához méltó színvonalas nyitóünnepségen a felsorakozott versenyzőket, bírókat és a szervezői csapatot a
Szlovák szövetség elnöke köszöntötte.
A következő egy hétben reggeltől késő délutánig folyamatosan zajlottak az EB versenyszámai, az időjárás miatt sem kellett
eltérni az előzetesen meghatározott programtól. A szervezői, technikai, orvosi stáb kiemelkedően jól vizsgázott.
Junior és felnőtt versenyzőink egyaránt jól teljesítettek, megérdemelten nagyszámú éremmel végzett a csapat.
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Főleg junior versenyzők esetében ütközött ki, a jó látótávolság miatt, hogy a nemzetközi mezőny úszássebességben
megelőzi a magyar fiatalokat.
A Csoportos versenyszámokban az első alkalommal ebben a felállásban induló megfiatalított csapataink helyt álltak, de
sajnos az éremszerzés nem sikerült. A következő években elsősorban az úszás sebességben, illetve Csoportos
versenyszámokban kell erősödni a Válogatottnak.

Hatházi Katalin, Gurisatti Róbertné, Holczmüller Antal, Várszegi Vendel, Kosztin Tibor, Balázs Péter, Szász Tamás,
Hofmeister Alíz, Borza Ágnes, Berekméri Dóra
Részletes eredmények 1 sz. melléklet szerint
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3.3

Víz alatti rögbi

A 2017-es évben az egyedüli magyar csapat az UWR Tiszavirág Vízisport Egyesület. A PFB SE szakosztálya a Delfinek
bejelentkeztek a MBSZ-nél, de a jelentkezésüket nem fogadták el, mert alapító okirat módosítást kell végrehajtaniuk, ami
2018-ban valósul meg.
2017-ben 6 nemzetközi versenyen vettünk részt: Salzburg, Bécs, Graz, Ceske Budejovice, Brünn
A cseh II. ligában 3. helyezést értünk el.
Az egyesület megjelent az év mindkét Sportágválasztóján, és az utánpótlás csapat toborzásában ezzel is segítette a sportág
ismertté válását.
A 2017-es év víz alatti rögbi sportolójának Rozovics Évát és Vizsolyi Pált választottuk.
2018-as évi céljaink között van egy szeptemberi Magyar Bajnokság megszervezése, nyílt formában, meghívva osztrák és
cseh csapatokat. Mind a négy Cseh-Osztrák-Magyar Ligafordulón részt szeretnénk venni. Nyáron, a grazi tornán és ősszel
megrendezésre kerülő Bajnokok Ligáján, Berlinben szeretnénk szerepelni.
2019-es célunk az, hogy legyen egy válogatott víz alatti rögbi csapat, amit 40 emberből választunk ki.

Novotny Tamás
víz alatti rögbi szakbizottsági elnök
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3.4

Víz alatti hoki

3.4.1 XV. Víz alatti hoki Európa-bajnokság:
 Verseny helye: Eger, Magyarország
 Verseny ideje: 2017. augusztus 21-26.
A versenyen résztvevő országok száma: 8
Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Női ELITE válogatott
Árendás Vivien:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Dömötör Rita:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Filetóth Nikoletta:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Gara Viktória:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Kárpáti Emma:

Piranha Vízihoki Sportegyesület

Koncz Viktória:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Koppány Katalin:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Kurucz Andrea:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Mercz Mercédesz:

Szigetvári Buborék Alapítvány

Nagy Zsuzsanna:

Vízihoki és Tömegsport Egyesület

Novák Valentina:

Szigetvári Buborék Alapítvány

Schronk Edina:

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
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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

Víz alatti hoki EB beszámoló 2017 (Andics Árpád:)
A 2017-es Európa Bajnokságot megelőzően öt világversenyen vettem részt, ebből négy alkalommal játékosedzőként. És bár nem egyértelműen törvényszerű, a csapat összetétele is változott, versenyről versenyre nőtt a
fegyelem, a csapategység, a motiváció és az irányíthatóság. 2017-ben Egerből úgy jöttem haza, hogy életem
eddigi legjobb versenye volt. Ugyan a helyezésünk a ranglistán nem ezt tükrözi, de belülről átélve, illetve az
előzmények tudatában és utólag is újra gondolva ugyan az a véleményem. Összeszedett, jó csapat voltunk.
2016 októberében egy csapattársammal, Pusztai Mátéval meghívást kaptunk egy olyan csapatba, aminek a tagjai
új-zélandi, angol, török, spanyol, argentin, francia és magyar válogatottak voltak. Azt a csapatot egy új-zélandi
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srác szervezte össze és új látásmóddal gazdagított minket. Az ott tanultakat próbáltuk kamatoztatni és kevesebb,
mint egy év alatt átültetni (kis változtatással) a mi játékunkba. Szerintem nagy sikerrel. Hiszen a dobogós elitet
leszámítva minden csapattól maximum egy gólos különbséggel kaptunk ki, ami ebben a játékban nagyon
szorosnak számít és az elitet adó csapatok mindegyikének lőttünk gólt, a többszörös EB és VB győztes franciák
egy félidő alatt csak egy gólt tudtak nekünk lőni és még sorolhatnám. De a legfontosabb, hogy az ellenfél
játékosai és edzői elismerő szavakkal jöttek gratulálni nekünk a meccsek után, hiszen nem kishalak voltunk a
vízben, akin könnyedén átgázoltak, hanem a lehetőségeinkhez mérten tisztességesen helyt álltunk. Az eredmény
szempontjából sajnos rosszul jött ki néhány lépés, ami a csapatnak nem róható fel szerintem. De a magyar víz
alatti hoki fejlődése szempontjából az EB és az azt megelőző egy év nagyon fontos volt. És azóta is ezen az úton
járunk.
A szervezés természetesen itt is szuper volt, semmire nem lehet és nincs is panasz. Viszont egy hatalmas
negatívuma volt az eseménynek, a bíráskodás. Ez persze magyarázható a gyorsuló és fejlődő játékkal, amit a
bírók nem tudnak megfelelően követni, de sajnos olyan mérhetetlenül nagy hibákat is vétettek (amiket aztán
beismertek), amik komoly befolyásoló hatással voltak a meccseinkre. Így a jövőbe tekintve nagy energiát kell
fordítani (nekünk is) a bírók képzésére.

Elite Női, Elite Férfi és a Masters csapat tagjai vegyesen

Víz alatti hoki Országos bajnokság 2017 (Nagy Norbert):
Mi is mint minden más szakág megrendezzük a saját Országos bajnokságunkat. Nálunk az éves Országos
bajnokság két fordulóból tevődik össze, van egy tavaszi és egy őszi forduló, majd az itt elért helyezések alapján
kerül kihirdetésre az adott évi bajnokság eredménye.
Minden magyarországi víz alatti hoki egyesület, akár több csapatot is nevezhet az OB versenyeire. Egyetlen
kikötés van, hogy a csapatok nevei nem változhatnak.
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A 2017. évi nemzetközi eredmények és edzőtáborok illetve a programokon résztvevők:
Dátum
2017.01.06-08.
2017.02.25
2017.03.11-12.
2017.04.08
2017.05.05
2017.05.27
2017.06.03
2017.06.11
2017.06.17
2017.07.31-08.04.
2017.08.09-13.
2017.08.20-26.
2017.09.24
2017.10.07-08.
2017.10.19
2017.11.25
2017.12.16
2017.12.30
Magyar résztvevők
25
40
2
80
40
16
27
14
50
40
35
36
32
4
80
18
4
38

Helyszín
Belchatow, Lengyelország
Kranj, Szlovénia
Le Puy-en-Velay, Franciaország
Dunaújváros, Magyarország
Ceske Budejovice, Csehország
Budapest, Magyarország
Koper, Szlovénia
Budapest, Magyarország
Szentendre, Magyarország
Budapest, Magyarország
Sellye, Magyarország
Eger, Magyarország
Szigetvár, Magyarország
Le Puy-en-Velay, Franciaország
Dunaújváros, Magyarország
Dunaújváros, Magyarország
Bilzen, Belgium
Pécs, Magyarország
Leírás
Ifjúsági edzőtábor
Nemzetközi verseny
Francia Nemezeti
Bajnokság
OB
Nemzetközi verseny
Férfi edzőhétvége
Nemzetközi verseny
Női edzőhétvége
Nemzetközi verseny
Edzőtábor
Edzőtábor
EB
Emlékverseny
(magyaroknak)
Nemzetközi verseny
OB
Férfi edzőhétvége
Nemzetközi verseny
Edzőtábor

Csapat
Budapest, Szigetvár (utánpótlás)
Budapest (3), Pécs (2), Szigetvár (1)
2 budapesti idegenlégiós
10 csapat
Budapest (3), Pécs (1), Szigetvár (2)
Budapest-Pécs-Szigetvár vegyesen
Budapest (2), Pécs-Szigetvár (1)
Budapest-Pécs-Szigetvár vegyesen
6 magyar csapat, vegyesen
Válogatott + Bp
Utánpótlás + vegyesen
Válogatott
Budapest-Pécs-Szigetvár-Dunaújváros
4 budapesti játékos
10 csapat
Budapest-Pécs-Szigetvár-Dunaújváros
4 budapesti játékos
Budapest-Pécs-Szigetvár-Dunaújváros

Legjobb eredmény
1.
3.
1.
2.
2.
7. (2.)
2.
2.
-
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4.1

Válogatott keret tagjai és szakági sportszakemberek (2018.)
Uszonyosúszás

4.1.1 Válogatott keret:
Válogatott keret 2018 - FELNŐTT

A

B

A

B

Név
Senánszky Petra
Varga Krisztina
Károlyi Csilla
Blaszák Lilla
Szűcs Rebeka
Kanyó Dénes
Gruber Kornél
Dimák Dávid
Kosina Gergő
Bukor Ádám
Mozsár Alex
Hamlin Matthew
Kádár-Németh Kristóf
Fazekas András
Stadler Bence

Egyesület
Debreceni Búvárklub
Kaposvári Adorján SE
Eötvös DPSE Orosháza
Bácsvíz KVSC
Debreceni Búvárklub
Muréna UBK Szeged
Muréna UBK Szeged
Muréna UBK Szeged
Debreceni Búvárklub
Mátrai Erőmű Bk
Mátrai Erőmű Bk
Kaposvári Adorján SE
Bácsvíz KVSC
Kaposvári Adorján SE
Kaposvári Adorján SE

Válogatott keret 2018 - JUNIOR

A

B

A

Név
Hamlin Dorothy
Stadler Csenge
Szabó Anita
Kiss Blanka
Kothencz Petra
Hajnács Lili
Varga Jázmin
Király Eszter
Eperjesi Mirtill
Kocsis Marcell
Semostyán Róbert

Egyesület
Kaposvári Adorján SE
Kaposvári Adorján SE
Debreceni Búvárklub
Debreceni Búvárklub
Muréna UBK Szeged
Muréna UBK Szeged
Muréna UBK Szeged
Kaposvári Adorján SE
Mátrai Erőmű Bk
Bácsvíz KVSC
Kaposvári Adorján SE

4.1.2 Szakemberek:
Uszonyosúszó szakbizottság vezetője: Kovács Zsófia
Holló Győző 2018. áprilistól
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Uszonyos szakbizottság tagjai:

Uszonyosúszó edzők

Elnökségi felelős:

Holló Győző

4.2

Tájékozódási búvárúszás

4.2.1 Válogatott keret:
Felnőtt korcsoport
Férfi:

Női:

Név

Egyesület

Gurisatti Róbert

Búvársuli SE

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

Borza Ágnes

Amphora Búvár Klub

Junior korcsoport
Fiú:

Lány:

Név

Egyesület

Szász Tamás

Csepel Barakuda BSE

Várszegi Vendel

Csepel Barakuda BSE

Cséplő Kelen

Amphora Búvár Klub

Hoffmeister Alíz

Csepel Barakuda BSE

Nyikes Julianna

Amphora Búvár Klub

Majer Zsófia

Csepel Barakuda BSE

4.2.2 Szakemberek
Tájékozódási búvárúszó szakbizottság vezetője:
Elnökségi felelős:
Edzők:
† Császár Andor
Medek Miklós
Kosztin Tibor
Danyi Gábor
Gurisatti Gyula
Gurisatti Róbert

Wágner Zsófia 2018. áprilistól
Szalai László

Csepel Barakuda BSE
BHG – Újbuda BK
Amphora BK
Szolnoki BSE
DVCSH UBSE
Búvársuli SE
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4.3

Víz alatti rögbi

4.3.1 Válogatott keret
Név

Egyesület
Nők

Endrédy Zsófia

UWR Budapest Tiszavirág SE

Lantos Sára

UWR Budapest Tiszavirág SE

Mándoky Petra

UWR Budapest Tiszavirág SE

Markovics Dóra

UWR Budapest Tiszavirág SE

Rozovics Éva

UWR Budapest Tiszavirág SE

Szűrösné Kéri Katalin

UWR Budapest Tiszavirág SE

Férfiak
Cséplő László

UWR Budapest Tiszavirág SE

Dorogi György

UWR Budapest Tiszavirág SE

Janik József

UWR Budapest Tiszavirág SE

Kis Dávid

UWR Budapest Tiszavirág SE

Kis Zoltán

UWR Budapest Tiszavirág SE

Klima András

UWR Budapest Tiszavirág SE

Novotny Tamás

UWR Budapest Tiszavirág SE

Péter Bálint

UWR Budapest Tiszavirág SE

Sági Gyula

UWR Budapest Tiszavirág SE

Sárossy-Tóth Máté

UWR Budapest Tiszavirág SE

Szabó Zsolt

UWR Budapest Tiszavirág SE

Szűrös Márton Péter

UWR Budapest Tiszavirág SE

Takács Bendegúz Holló

UWR Budapest Tiszavirág SE

Vizsolyi Pál

UWR Budapest Tiszavirág SE

dr. Zórád Sándor Viktor

UWR Budapest Tiszavirág SE
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4.3.2 Szakemberek:
Víz alatti rögbi szakbizottság vezetője:
Elnökségi felelős:

4.4

Novotny Tamás
Meixner Zsolt

Víz alatti hoki

4.4.1 Válogatott keret
Női:
Árendás Vivien, Dömötör Rita, Filetóth Nikoletta, Gara Viktória, Kárpáti Emma, Koncz Viktória, Koppány
Katalin, Kurucz Andrea, Mercz Mercédesz, Nagy Zsuzsanna, Novák Valentina, Schronk Edina
Férfi:
Adamik András, Andics Árpád, Bálint András, Cserkuthy András, Fehér Márk, Filetóth Huba, Koós Richárd,
Kovács Gergő, Pusztai Máté, Sarlós Kázmér, Simon Tamás, Tálosi Dénes
Maters:
Doby Viktor, Fogarasi László, Gurisatti Róbert, Horváth Tamás, Kovács Zoltán, Libel Róbert, Lukáts Tamás,
Mercz Róbert, Mészáros Andor, Notheisz Péter, Schweitzer Antal, Szőke Zsolt

4.4.2 Szakemberek:
Víz alatti hoki szakbizottság vezetője:
Edzők:
Elnökségi felelős:

5

Nagy Norbert
Andics Árpád, Mészáros Andor
Nagy Norbert

2018. évi Búvársport események
2. sz. melléklet szerint:

Búvársport versenynaptár tervezet_2018

Mellékletek:
1. sz. melléklet:

Részletes eredmények: Eredményességi táblázat_2017

2. sz. melléklet:

Búvársport versenynaptár_2018
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