
 

 

 

Elnökségi ülés  

2021. április 13-án 15:00 órakor  

Helyszín: ZOOM platform 

Határozatok 
2021/20 (2021.04.13) 

A Magyar Búvár Szakszövetség 2021. május 31-én 15 órától rendezi éves rendes közgyűlését ZOOM 

platformon. 

Egyhangúlag elfogadva 

 

2021/21 (2021.04.13) 

2021. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatására tett javaslat elvével az elnökség egyetért 

(1_2_210413 _KD_KL_SZL melléklet szerint)  

Egyhangúlag elfogadva 

 

2021/22 (2021.04.13)  

Létrejött az Oktatási Bizottság. 

 

Egyhangúlag elfogadva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1_2_210413 _KD_KL_SZL melléklet 

JAVASLAT 

Készítette: Kókai Dávid (szakbizottsági vezető), Kovács László (tag), Szabó László (tag)  
Látta: Kövy Bence (sport alelnök) 
Kelt: 2021. április 13. 
 

1. 2021. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatása 

A. CMAS Felnőtt Világbajnokság (2021.07.03-09., Tomszk, Oroszország) 

A 2019. évi – 2020. évi verseny hiányában – nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2021-
es Világbajnokságra vonatkozó kiutazási támogatás, amelyből a legjobb eredmény kerül 
figyelembevételre (a támogatás nem halmozható): 

 1. helyezett egyéni versenyszámban 100% támogatás; 

 2-3. helyezett egyéni versenyszámban 50% támogatás; 
 Európa-bajnokság 4-6. hely, Világbajnokság 4-8. hely egyéni versenyszámban 25% támogatás; 

 Váltó versenyszámokban 1-3. hely 25% támogatás. 

Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2019. évi felnőtt EB eredményei alapján a 2021-es részvételi 
díj támogatás (2020/21-es szintidő teljesítés feltétel!)  

 100%: Senánszky Petra  

 50%: Varga Krisztina, Bukor Ádám, Mozsár Alex, Lengyeltóti Bence 
 25%: Blaszák Lilla, Gruber Kornél, Dimák Dávid, Kocsis Marcell 

A pirossal kiemelt versenyzők kiemelt versenyzők a Világjátékok versenyszámok tekintetében, így a 

szakbizottság 100%-os támogatottságot javas! 

A 2019-es junior VB eredményei alapján, időközben felnőtt korosztályba lépett, támogatásra jogosultak 
továbbá: 

 50%: Stadler Csenge, Varga Jázmin 

 25%: Cséplő Kelen, Tóth Péter 

Korosztály váltás esetén, az elért eredmények utáni %-os támogatásról a szakbizottság javaslata alapján 
az MBSZ elnöksége dönt! 
Stadler Csenge és Varga Jázmin támogatását 25%-ra javaslom mérsékelni, mivel egyikük sem érintett 
Világjátékok versenyszámban a kvalifikáció jelenlegi állása szerint, ugyanakkor Cséplő Kelen 
támogatását javaslom megtartani, mivel Világjátékok számban szintes és kvalifikációra esélyes, Tóth 
Péter pedig a kvalifikációs időszakban egyelőre inaktív, így a javasolt támogatás szintúszás és kvalifikáció 
esetén értendő. 

Támogatásra jogosult, de időközben visszavonult versenyzők: Szűcs Rebeka, Stadler Bence. 

 

B. CMAS Junior Világbajnokság (2021. 06. 13-19., Lignano, Olaszország) 

A 2019. évi – 2020. évi verseny hiányában – nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2021-
es Világbajnokságra vonatkozó kiutazási támogatás, amelyből a legjobb eredmény kerül 
figyelembevételre (a támogatás nem halmozható): 

 1. helyezett egyéni versenyszámban 100% támogatás; 



 2-3. helyezett egyéni versenyszámban 50% támogatás; 

 Európa-bajnokság 4-6. hely, Világbajnokság 4-8. hely egyéni versenyszámban 25% támogatás; 

 Váltó versenyszámokban 1-3. hely 25% támogatás. 

Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2019. évi junior VB alapján a 2021-es részvételi díj támogatás 
(2020/21-es szintidő teljesítés feltétel!)  

 100%: Linzenbold Zsófia 

Támogatásra jogosult, de időközben visszavonult versenyzők: Deme Dorka, Kiss Blanka. 

 

2. Javaslat uszonyosúszó kupaversenyek támogatására a 2021. évi uszonyosúszó szakági 

támogatás terhére  

Az uszonyosúszó szakbizottság a X. 1. MCM-DIAMANT kupaversenyt bruttó 200.000 Ft-al, valamint az 
I. Hungarian Finswimming Open elnevezésű kupaversenyt bruttó 400.000 Ft-al támogatni javasolja a 
2021. évi uszonyosúszó szakági támogatás terhére. 

A szakbizottság álláspontja szerint a támogatásra azért van szüksége a rendező egyesületeknek, mert a 
COVID-19 járványhelyzet következtében a nevezett, vagy nevező versenyzők száma messze elmarad 
attól, amellyel ezen események még gazdaságosan megrendezhetőek. A nevezések alacsony száma 
miatt azok jelentős veszteséggel zárulnának a szervező egyesületek számára a támogatás hiányában, 
mindazonáltal a versenyek megrendezésére a sportág népszerűsítése és a világversenyekre történő 
megfelelő kvalifikációs lehetőségek biztosításának érdekében szükség van. 

 

 

 


