Elnökségi ülés
2021. november 16-án 15:00 órakor
Helyszín: Magyar Sport Háza II. em 216-os terem.
+ZOOM platform
Jelenlévők:
Papp Gábor elnök
Balázs Gergely tudományos alelnök
Kövy Bence sport alelnök
Zelenák József technikai alelnök
Balázs Péter elnökségi tag
Paár György elnökségi tag
Veress András elnökségi tag
Dr. Bacskó László
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Miklós Tamás
Dobák Tamás jegyzőkönyvvezető
Az elnökség határozatképes.

Napirendi pontok:
1.Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
2. SPORT (uszonyos szakbizottsági vezető, versenynaptár 2022, Egyetemi Bajnokság, 2022-es
versenyeztetési kritériumok)
3. TECHNIKA (Oktatói Kollégium, tanfolyamok, szabályzatok véglegesítése)
4. TUDOMÁNY
5.CMAS közgyűlés
6. 2022. évi MBSZ tervezés
7. Szabályozások (Jogi, szervezési, szerződések)
8. Egyebek

Beszámoló Világjátékok Eger
MT: Beszámolt a XV. CMAS uszonyosúszó Világkupáról. A covid rányomta a bélyegét a résztvevői
létszámra. Sok elismerő szót kapott a rendezvény. A szelfigépnek - nagyon pozitív fogadtatása volt.
Negatívum – a magyar versenyzők alacsony száma.
KB: A PCR tesztes többlet költséget nem akarták vállalni a hazai klubok.
VA: 20€ CMAS licence díj is egy ilyen tényező volt. A Minaret Kupát esetleg ki lehetne bővíteni a VK
versenyszámaival.
MT: Ez ügyben lehetne lépéseket tenni, hogy a CMAS-nak ne kelljen fizetni a 20€-t.
PG: A magyar szervezésű versenyekről pozitív megerősítéseket kapott a CMAS közgyűlésen. El kell
kezdeni februári VK-át szervezni úgy, hogy az újításokra, változtatásokra is legyen mód. A budapesti
helyszín mindenki számára jó lenne, de ehhez kellene egy megfizethető uszoda, illetve támogatás. Egy
megerősítést kérne ezzel kapcsolatban az elnökségtől.
Az elnökség jelenlévő tagjai megerősítették a budapesti rendezést, folytathatja az iroda ez irányú
tevékenységet.

Apnea OB beszámoló
BL:. 2019-ben alakultak. 8-ból 30 fő mostanra a létszám. Az NSK-ban az olimpiai versenyszámok
prioritást élveznek, így nem elérhető több vízfelület. Ezért csak 30 főt számlál az egyesület.
Az apnea OB-ból végül nemzetközi bajnokság lett, (a covid miatt csúszott majdnem 2 évet) 9 országból
30 indulóval. Európai viszonylatban egy népes megmérettetésnek minősült. Sikerült világsztárokat
elhozni. 4 fő világcsúcstartó is részt vett az eseményen. Két nagy kereskedelmi csatorna is készített
műsort. A második napon született egy világrekord is. Az extrémitása miatt nagy érdeklődésre tart
számot a sportág. Mindkét világszervezet alá be lett rakva a verseny.
Egy egységes nyilvántartást szeretne, ami az MBSZ-é lenne, de a nOxygen készítené.
Európai hírnévre tettek így szert ezzel a szervezéssel. A világbajnokok költségeit fizették, akik
bevonzották a többieket. A következő versenyre szponzorokat keres és már most is kapott komoly
ajánlatokat – pénzdíjak világcsúcsért - helyezésekért. Budapesten egy olyan versenyt szeretne, ahol az
éves munkájuk megtérülhet a versenyzőknek a pénzdíjakon keresztül.
A sikerességet jelzi, hogy az egyik sportszergyártó cég megkereste a klubot.
Szeretne kooperációt kialakítani a többi sportággal és egy közös versenyt is csinálnának a jövőben.
PG: Gratulált a szervezéshez. Egy megbeszélést indítványozna még az idén.
Bacskó László és Miklós Tamás távoztak.
BG: A vidéki rész nem került szóba, de ott több lehetőség lenne vízfelület bérlésre valószínűleg az
apnea számára.
VA: Versenybíró képzést kellene indítani, ha versenyrendszert akarunk kialakítani és szakemberekből is
adódhat hiány ebben a sportágban.
ZJ: Az apnea oktatási szabályzatot fordítja éppen.

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
MA: A mindennapi ügyviteli dolgokon kívül versenybírói képzés zajlott. Készül az adatbázis.



Az év sportolója átadó, terveink szerint január 13-ára van ütemezve.
Az MTI felé le kell adni az év sportolói listákat szakáganként, december 6-ig.

ZJ: Fotó és apnea is legyen benne.
MA: Az egyetemi és főiskolai szövetség által – az uszonyosúszó egyetemi világkupa kiírásra került,
ennek adminisztrációja tart. Az egyetemi versenyeztetés kialakítása is cél ezzel kapcsolatban.
ZJ: Olyan városokat kellene nézni, ahol van CMAS oktató és van úszó hagyomány.
ZM: Egy támogatási szerződéskötés folyamatban van (Világkupa). 1,7 millió forint kintlévősége van a
szövetségnek.
Beszámolt a felzárkóztatási támogatás és a költségvetés jelenlegi állásáról.

SPORT (uszonyos szakbizottsági vezető, versenynaptár 2022, Egyetemi Bajnokság,
2022-es versenyeztetési kritériumok)
2021/39 (2021.11.16)
Az elnökség az alábbi versenyzőket választja meg a 2021. év sportolója díjra Tájékozódási Búvárúszó
szakágban a 2021. évben elért eredmények alapján korosztályonként és nemenként a 01_211116_NR
– javaslat alapján
Felnőtt férfi:
Junior fiú:
Felnőtt nő:
Junior lány:

Balázs Péter
Szász Tamás
Hofmeister Aliz
Erdős Virág

Amphora
Csepel
Csepel
Csepel

Elfogadva egyhangúlag
KB: a 2022 évi Tájékozódási Búvárúszó szakág versenynaptár tervezetét bocsátotta szavazásra.
BP: 30 nappal az EB előtt lezárul a nevezési határidő és így az OB előtt kerülnének nevezésre a
versenyzők.
PG: A Tájékozódási Szakbizottságnak meg kell vizsgálni, hogy megrendezhető-e az OB valamelyik
kupával időpontot cserélve és/vagy 30 nappal az EB előtt. Illetve ha ez nem kivitelezhető és van egy
olyan versenyző, aki érintett lenne más sportágban is nemzetközi versenyen abban az időpontban,
akkor az ő eredményeit, hogyan lehetne figyelembe venni.
2021/40 (2021.11.16)
Tájékozódási Búvárúszó sportág 2022. évi versenynaptárát elfogadta az alábbi kiegészítéssel:
A Tájékozódási Szakbizottságnak meg kell vizsgálni, hogy megrendezhető-e az OB valamelyik kupával
időpontot cserélve és/vagy 30 nappal az EB előtt. Illetve ha ez nem kivitelezhető és van egy olyan
versenyző, aki érintett lenne más sportágban is nemzetközi versenyen abban az időpontban, akkor az ő
eredményeit, hogyan lehetne figyelembe venni.
Elfogadva egyhangúlag
KB: Az uszonyosúszó szakbizottság tagjaira javaslatot terjesztett elő. (03_211116_KB javaslat).

PG: Kovács Zsófia, ha nemzetközi tag, akkor miért nincs a hazai szakbizottságban? Hasznos lenne, ha ő
is benne lenne.
KB: Kovács Zsófi nem szeretne részt venni a hazai szakbizottságban, mert sok a munkája – KB beszél
vele még egyszer.
2021/41 (2021.11.16)
Az Uszonyosúszó szakbizottság vezetőjének, illetve két további tagjára az alábbi edzőket fogadta el az
Elnökség:




Szabó László (vezető, Bácsvíz-KVSC)
Kovács László (tag, Vizi Sportok Egyesülete)
Nagy Márk (tag, BVSK)

Egyhangúlag elfogadva
2021/42 (2021.11.16)

Férfi
TITÁN
(JUNIOR "B")
16,06
37,61
3:15,33
17,49
38,88
1:29,85
3:17,74
6:58,57
13:37,85
20,98
46,00
1:43,77
3:47,97

JUNIOR "A"

FELNŐTT "A"

2022
SZINTIDŐTÁBLÁZAT

15,52
36,16
3:07,81
17,07
37,75
1:27,39
3:11,98
6:46,38
13:14,03
20,47
44,88
1:41,24
3:42,41

14,73
33,98
2:51,55
15,92
35,75
1:22,64
3:03,17
6:32,54
12:52,30
19,55
43,15
1:38,01
3:34,93

50m Búvárúszás (AP)
100m Búvárúszás (IM)
400m Búvárúszás (IM)
50m Felszíni úszás (SF)
100m Felszíni úszás (SF)
200m Felszíni úszás (SF)
400m Felszíni úszás (SF)
800m Felszíni úszás (SF)
1500m Felszíni úszás (SF)
50m Uszonyos gyors (BF)
100m Uszonyos gyors (BF)
200m Uszonyos gyors (BF)
400m Uszonyos gyors (BF)

Női
FELNŐTT "A"

JUNIOR "A"

16,77
38,33
3:12,54
18,40
40,91
1:32,19
3:22,41
7:08,45
13:52,29
22,52
48,92
1:49,41
3:51,26

17,61
40,35
3:26,06
19,15
42,42
1:35,27
3:27,79
7:21,57
14:19,04
23,11
50,43
1:51,42
3:58,95

TITÁN
(JUNIOR "B")
18,15
41,96
3:34,30
19,71
43,31
1:38,12
3:32,85
7:33,91
14:44,81
23,69
51,69
1:54,21
4:04,92

Az elnökség elfogadta a 2021/2022. évi versenyszezon szintidő táblázatát a 03_211116_KB javaslat
alapján.
A szintidő táblázat felhasználásra fog kerülni a 2022. évi uszonyosúszó nemzetközi versenyek válogatási
elveihez, a nemzeti válogatott összeállításának érdekében.
Egyhangúlag elfogadva
BG: Tájolós versenybírói anyag – félig van meg Kiss Bencével dolgoznak rajta.
KB: Tájékoztatta az elnökséget, arról, hogy a klubokkal kapcsolatos egyeztetések során arra jutottak az
uszonyosúszó országos bajnoksággal kapcsolatban, hogy kizárólag Kecskemét nyújtaná be a
pályázatot, így az nem kerül kiírásra és ők fogják megrendezni.

KB: Beszámolt a regionális versenyről. Lebonyolítása érdekes volt – nem volt szünet a versenyszámok
között és izgalmas futamok voltak.
PG: A verseny tapasztalatokat össze kell gyűjteni, hogy a tervbe úgy legyen már betéve.
KB: Költségvetési táblázatra visszatérve, a kapott táblázat nem átlátható, ennek más módját javasolja.
Minden költség és sor ott jelenjen meg ahova az tartozik. Egy projekt szempontú táblázatot szeretne
látni.

TECHNIKA (Oktatói Kollégium, tanfolyamok, szabályzatok véglegesítése)
ZJ: Következő elnökségin szeretne kezdeni.
Megtörtént/folyamatban lévő feladatok:







a helyzet felmérése (eszközök, anyagok)
oktatási anyagok
kártyakiadások nyomkövetése megoldódott – Richter Miklós segítségével
A szakbizottságok megszűntek – de Fotós szakbizottságra szükség lesz.
Rendezvény: oktatói kollégiumnak lesz ülése
két megállapodás előkészítése:
o honvédséggel
o készenléti rendőrséggel

Jövő évi költségvetéssel kapcsolatban: fejlesztésekre van szükség hozzá.
PG: A honvédelmi sportszövetséggel felújítja a kapcsolatot.

TUDOMÁNY
BG: Tó tisztás – jövő héten beszél az illetékessel
Vízalatti robot barlangba küldése expedíció – jó lenne, ha minél több magyar búvárt tudnánk bevonni.
PG: Kommunikáció fontosságát emelte ki az expedicióval kapcsolatban – MBSZ számára is lehetne
haszna.
Zakarné Miklós Adrienn távozott az elnökségiről.

CMAS közgyűlés
PG: Fontos a szövetségnek, hogy magyar képviselője van a CMAS elnökségnek. Érdekérvényesítő
képesség szempontjából. Az elnökkel jó a kapcsolat. Jó élmény volt. A magyar sportolói eredményeket
elismerik nemzetközi szinten. A magyarországi versenyeket méltatták – nagyon jó hírünk van. Sok
lehetőséget lát benne. Szövetségi szinten jól járhatunk.

2022. évi MBSZ tervezés
PG: Költségvetést kell tervezni – ehhez kezdődjön el az adatgyűjtés.
Tájolós EB – szervezőbizottság létrehozása szükséges. Idén alakuljon meg. Legyen egy ilyen találkozó.
Más búvár célokra is próbáljuk meg felhasználni ezt az eseményt.
BG: Összeraktak egy potenciális névsort a Tájékozódási EB-re.
PG: BP szervezi meg a kick off meetinget.

Szabályozások (Jogi, szervezési, szerződések)
PG: Több féle szabályozásban kellene előre lépni, egy felülvizsgálatot szeretne csinálni. – Kéri az
elnökséget, hogy decemberre jelezzenek, hogy az alábbiak mellett, mely területeket szükséges még
felülvizsgázni.
Versenyrendezési szabályzatot felül kell vizsgálni, minden szakágra vonatkozóan (pl.:élő közvetítés)
Sok olyan ügy van, ahol a biztonságot és a felelősséget szabályozni kell: pl: Válogatott szerződés
(Médiában hogyan nyilvánuljon meg - versenyző, klub, oktató, szakbizottsági tag - aki kapcsolatban
van a szövetséggel)

Egyebek
BG: Megjelent egy könyv Székely Kinga – Pózer Istvánról – fel lehetne vele venni a kapcsolatot a
szövetségnek.
PG: Az elnökséget arra szeretné kérni, ahogy eddigis ez után is dolgozzanak konstruktívan a jövőben is.
Szeretné, hogyha mindenki proaktív és aktív maradna.
KB: Azt szeretné kérni, hogy a projekt felelősök vonják be jobban az elnökségi tagokat. Szeretne sokkal
több visszacsatolást kérni a munkához.
Vége az ülésnek.
December 14. a következő elnökségi ülés időpontja.

01_02_211116_NR
JAVASLAT
Készítette: Német Roland (szakbizottsági vezető)
Látta: tájékozódási búvárúszó szakbizottság; Kövy Bence (sport alelnök)
Kelt: 2021. november 08.
1. Javaslat a Tájékozódási Búvárúszó sportág "Év sportolója 2021" jelöltjeire
A 2021. évben elért eredmények alapján a sportági szakbizottság korosztályonként és nemenként az
alábbi versenyzőket javasolja a díjra.
●
●
●
●

Felnőtt férfi:
Junior fiú:
Felnőtt nő:
Junior lány:

Balázs Péter
Szász Tamás
Hofmeister Aliz
Erdős Virág

Amphora
Csepel
Csepel
Csepel

2. Javaslat a Tájékozódási Búvárúszó sportág 2022. évi versenynaptárára
A sportági szakbizottság a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint tesz javaslatot a
versenynaptárra. Az uszonyosúszás sportághoz tartozó események, csak tájékoztató jelleggel
szerepelnek a javaslatban, a tájékozódási búvárúszó sportághoz tartozó nemzetközi
versenyesemények pedig a CMAS versenynaptárból kerültek átemelésre.
Időpont

Megnevezés

Helyszín

2022. május 27-29.

Vilákupa

Franciaország

2022. június 4-6.

Világkupa

Németország

2022. június 10-12.

Világkupa

Csehország

2022. június 24-26.

Világkupa

Magyarország - Gyékényes

Amphora Búvárklub

2022. július 1-3.

Budapest Bajnokság / BHG Kupa

Magyarország - Pest megye

Újbuda BHG Búvár
SE.

2022. július 15-16.

Csepel Kupa

Magyarország - Pest megye

Csepel Barakuda
Búvár SE.

2022. július 27-31.

Országos Bajnokság

Magyarország - Gyékényes

Magyar Búvár
Szakszövetség

2022. augusztus 1921.

Felkészülési verseny

Magyarország - Gyékényes

Magyar Búvár
Szakszövetség

2022. augusztus 28
- szeptember 4.

Nyílt Európa-bajnokság

Magyarország - Gyékényes

Magyar Búvár
Szakszövetség

Verzió: 2021.11.08. (0)

Rendező

Oldal 1 / 2

Verzió: 2021.11.08. (0)

Oldal 2 / 2

03_04_211116_KB
JAVASLAT
Készítette: Kövy Bence (sport alelnök)
Kelt: 2021. november 10.
3. Javaslat az Uszonyosúszó Szakbizottság vezetőjére és tagjaira
A szakbizottság vezetőjének, illetve két további tagjára az alábbi edzőket javaslom:




Szabó László (vezető, Bácsvíz-KVSC)
Kovács László (tag, Vizi Sportok Egyesülete)
Nagy Márk (tag, BVSK)

4. Javaslat 2021/2022. évi versenyszezon szintidő táblázatára
Férfi
TITÁN
(JUNIOR "B")
16,06
37,61
3:15,33
17,49
38,88
1:29,85
3:17,74
6:58,57
13:37,85
20,98
46,00
1:43,77
3:47,97

JUNIOR "A"

FELNŐTT "A"

2022
SZINTIDŐTÁBLÁZAT

15,52
36,16
3:07,81
17,07
37,75
1:27,39
3:11,98
6:46,38
13:14,03
20,47
44,88
1:41,24
3:42,41

14,73
33,98
2:51,55
15,92
35,75
1:22,64
3:03,17
6:32,54
12:52,30
19,55
43,15
1:38,01
3:34,93

50m Búvárúszás (AP)
100m Búvárúszás (IM)
400m Búvárúszás (IM)
50m Felszíni úszás (SF)
100m Felszíni úszás (SF)
200m Felszíni úszás (SF)
400m Felszíni úszás (SF)
800m Felszíni úszás (SF)
1500m Felszíni úszás (SF)
50m Uszonyos gyors (BF)
100m Uszonyos gyors (BF)
200m Uszonyos gyors (BF)
400m Uszonyos gyors (BF)

Női
FELNŐTT "A"

JUNIOR "A"

16,77
38,33
3:12,54
18,40
40,91
1:32,19
3:22,41
7:08,45
13:52,29
22,52
48,92
1:49,41
3:51,26

17,61
40,35
3:26,06
19,15
42,42
1:35,27
3:27,79
7:21,57
14:19,04
23,11
50,43
1:51,42
3:58,95

TITÁN
(JUNIOR "B")
18,15
41,96
3:34,30
19,71
43,31
1:38,12
3:32,85
7:33,91
14:44,81
23,69
51,69
1:54,21
4:04,92

A felnőtt és a junior „A” szintek az előző 4 év nemzetközi (EB 6., VB 8.) időeredményeinek átlaga alapján
kerültek meghatározásra, amelyek az előző évi szintidőhöz képest nem mutathatnak romló időeredmény.
A „Titán” szintek az aktuális „A” szintek úszásnemenként változó százalékkal növelt időeredményei
(uszonyos gyors 2,5%, uszonyos felszíni úszás 3%, búvárúszás 4%).
A szintidő táblázat felhasználásra fog kerülni a 2022. évi uszonyosúszó nemzetközi versenyek
válogatási elveihez, a nemzeti válogatott összeállításának érdekében.
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