
 

 
 
Elnökségi ülés  
2020. szeptember 15.-én (kedden) 15:00 órakor  

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. emeleti nagytárgyaló 

Jelenlévők:  
 
Papp Gábor elnök  
Kövy Bence sport alelnök  
Szabó Attila technikai alelnök  
Balázs Péter elnökségi tag  
Veress András elnökségi tag  
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

 

Dobák Tamás- jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1. ÜGYVITELI TÁJÉKOZTATÓ 
2. PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 
3. SPORT: Sportbizottság frissített működési szabályzata, szakági támogatások felosztása, 

javaslat a 2019. évi uszonyos szakág támogatásának felosztásáról, javaslat a 2020. évi 
Felnőtt és Junior Európa-bajnokság kiutazására elkülönített 3,34M Ft felének 
felhasználásáról, óvintézkedések és kommunikációjuk, uszonyosúszó versenynaptár 
módosítás 

4. TECHNIKA: pártolói tagság felvételi kérelmek, oktatói kollégiumok létrehozása, 
merülési szabályzat módosítási javaslatok, CMAS oktatási rendszer önállóságával 
kapcsolatos helyzetkép, felnőttoktatás (bejelentési kötelezettség, OKJ képzés) 
egyebek: sportrendezvényszervezésének szabályai, veszélyes áru közúti szállításának 
szabályai (illetékes állásfoglalás), Alapszabályzat módosításának elvei 

5. EGYÉB 

 

 

 



 

Senior úszóverseny: 
KB: Senior verseny probléma felvetése – érvényes sportorvosit a versenyig nem tudnak csinálni a 

versenyzők. 

SZA: A hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, tehát a versenyekre érvényes sportorvosi igazolás 

kell. 

PG: Kérni kell sportorvosi igazolást a versenyen. 

KB: Lehet senior verseny, de ne OB-nak hívják, a sportorvosi igazolás és a versenyengedély kötelező 

PG: Gurisatti Róbert úgy rendezzen versenyt, hogy az összes hatályos rendelkezést vegye figyelembe 

SZA: Akik a Covid betegségen átestek nekik valószínűleg, ajánlott lesz plusz vizsgálatot tenni. 

 

ÜGYVITELI TÁJÉKOZTATÓ és PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 
ZMA: A minisztériumtól a működési és világjátékok támogatások megérkeztek. Folyamatosan tartja 

az iroda a kapcsolatot a versenyzőkkel. 

A Felzárkóztatási program szerződésének előkészítése folyamatban van. Működőképes a szövetség. 

A jövőben nagy hangsúlyt fektet az iroda a digitális munkavégzésre.  

PG: könyvelőkkel történt egyeztetés, ahol a következő témák merültek fel: 

 A tervező tábla fejlesztése; (ennek ellenőrizhetősége, kontrollingja)  
o milyen rendszerességgel 
o milyen adatok 
o  milyen adatcsoportok 

 CMAS oktatásnak kiszervezése Non profit kft-be  
o kiszervezhető 
o oktatással fog foglalkozni elsősorban 
o Áfa mentesen tudná kiszámlázni, az eddig Áfá-san számlázott tételeket (12 millió 

forintig tehető ez meg) 

 Magyar Búvárúszókért Alapítvány – számvitelileg nem nyerünk vele – azt kell eldönteni, hogy 
hogyan tudja a szövetség valamire felhasználni 
 

Érdemes átvenni véleménye szerint. 

VA: Sok mindenre ki lehet használni, lehet támogatásokat adni általa pl. 

ZMA: Az alapító okiratot Kókai Dávidtól várjuk 

HATÁROZAT:  

24/2020(IX.15) 
A jogi feltételek tisztázása után az MBSZ átveszi a Magyar Búvárúszókért Alapítvány működtetését. 

Egyhangúan elfogadva 



Közgyűlés 
 

ZMA: Közgyűlés két hét múlva lesz és felmerült, hogy lehetne online Zoom-on keresztül. 

PG: Ehhez meg kell venni egy előfizetést, de ezt később is ki tudjuk használni 

SZA: Az online megrendezés miatt a közgyűlés utáni rendezvény  nem lesz megtartva, ahol az oktatási 

szervezetek vezetői vettek volna részt, helyette egy tájékoztató levél legyen kiküldve részükre Elnök 

úr aláírásával, hogy amikor az egészségügyi helyzet engedi, akkor kerülne sor a személyes találkozóra. 

ZMA: Az iroda szeretne majd a tagszervezetek részére egy próba konferenciát tartani, ahol 

szeretnénk segítséget nyújtani mindenkinek, akinek nehézkes a ZOOM alkalmazása, beállítása. 

ZMA: A közgyűlés lebonyolítását át kell beszélni valamint Szabó Gergőt meg kell kérdezni a 

meghatalmazásokkal kapcsolatban 

PG: Reméli, hogy az elnökségi tagok részt vesznek a közgyűlésen 

HATÁROZAT:  

25/2020(IX.15) 
Az MBSZ a 2020. szeptember 29-i közgyűlést online formában rendezi meg.   

Egyhangúan elfogadva 

PG: Tájékoztatta az elnökséget, hogy Dr. Szabó Tündénél volt a délután folyamán. A megbeszélés 

keretében az MBSZ fejlesztési tervei és stratégiája mellett szóba kerültek a rendkívül sikeres búvár 

versenysport  valamint a sokrétű szabadidősport feladatai is. Támogatásáról biztosította az 

államtitkár asszony. Ha aktívak leszünk, akkor támogatja a minisztérium az ötleteinket. 

ZMA: Suba Sára nagyszülei behozták a papírokat, amiket a szövetségnek kell most továbbítani a 

minisztérium felé.   

SPORT 

Sportbizottság frissített működési szabályzata 
 

KB: Ez egy frissített szabályzat, mely szabályozná a sport működését a szövetségen belül. Ez 

szabályozná a Sport Bizottságot és az alatta lévő szakbizottságoknak a munkáját. A sportági szakmai 

kérdésekre a szakbizottságokban kell javaslatot kidolgozni 

Online szavazás keretében lesz megszavazva 

Szakági támogatások felosztása 
 

KB: A versenyengedélyeket vette alapul az elosztásnál, az eloszlás miatt került bele az alaptámogatás, 

hogy ne legyenek túlzott különbségek 

PG: Van még két szakágunk ezeken kívül: az apnea és a fotósok 

KB: Nincsen egy versenyengedélyük sem, a magyar apneások nem indultak CMAS versenyeken. 

BP: Akkor lenne igazságos, hogy támogatást kapjon az apnea szakág, hogyha indulnának CMAS 

versenyeken 



PG: El kell kezdeni a találkozókat a szakágakkal – Kövy Bencével 

VA: Ez a 2019-es eredmények után járó támogatás 

KB: Ezt a támogatást a Szakági Bizottságok kapják, akik szétoszthatják ezt a klubok között 

A jövőben azt szeretné, hogy az ilyen támogatások ciklusokra legyenek osztva. 
 

BP: Azt kell eldönteni, hogy a felzárkóztatás mennyire legyen eredménycentrikus. 

KB: Jó lenne, ha úgy nézne ki egy ilyen támogatás, hogy működési támogatást kapának az igazolt 

sportolók alapján és dinamikus támogatást az eredmények után. 

SZA: Stratégia célként fontos megjelölni a felzárkóztatást és hogy megjelenjünk így a médiában stb... 

A versenysportot és a felzárkóztatást külön kell kezelni és kommunikálni.  

PG: Ebben az évben kiegyenlítettebbek a költségek, mint egy teljes versenyszezonban. 

ZMA: A kérdés az, hogy majd a következő támogatási időszakban, mi alapján kapják a támogatást. Ezt 

a szempontrendszert kell kidolgozni. 

BP: Régen több részre volt osztva a támogatási rendszer: 

- versenyzői létszám 
- mióta vesz részt a szövetség életében 
- hazai eredmények 

nemzetközi eredményekZMA: Olyan dologhoz kötné, ami tényleg fejlesztés pl. van-e képzett edző. 

BP: Ez így nem egy felzárkóztatási program, ez egy támogatási program, ami nem szolgálja a 

felzárkóztatás céljait. 

PG: A jövőre nézve cizellálni lehet a szempontrendszert. 2021-re majd tudnunk kell, hogy mik 

legyenek a feltételek, versenyző létszám növelés, kis klubok segítése, szabadidősport növelése, 

eredményesség… 

SZA: A lényeg, hogy milyen társadalmi célt tudunk meghatározni és úgy tűnik a felzárkóztatás a 

lényeg. Ezt lehet stratégia célként meghatározni pl. hogy létszámot növelünk. Innentől lehetne 

tárgyiasult formában megjeleníteni. 

HATÁROZAT:  

26/2020(IX.15) 
Az Elnökség elfogadta a szakágak támogatására tett javaslatot az alábbi táblázat szerint: 

 

Egyhangúan elfogadta 

Az iroda értesítse erről a szakbizottságokat. 

Szakág Versenyengedély Alaptámogatás 
Támogatás 
arányosítva 

Támogatás 
összesen 

Uszonyosúszás 499 300 000 5 157 933 5 457 933 
Tájékozódási 
Búvárúszás 71 300 000 733 894 1 033 894 
Víz alatti Hoki 35 250 000 361 779 611 779 
Víz alatti Rögbi 19 200 000 196 394 396 394 

Összesen 624 1 050 000 6 450 000 7 500 000 



Javaslat a 2019. évi uszonyos szakág támogatásának felosztásáról 
 

KB: A 2020. évben kiosztásra kerülő támogatás, uszonyosúszás szakágára vonatkozó keretösszegét – 
5.457.933 Ft – az uszonyosúszó szakbizottság az alábbi objektív pontszámítások alapján javasolja 
felosztani az egyesületek között: 

 országos bajnoki pontrendszer programszabályzatában szereplő bajnoki ponttáblázat alapján 

a 2019. évben elért eredmények figyelembevételével; 

 a 2019. évben elért nemzetközi eredmények után számított pontok alapján; 

 azon egyesületeknek, akiknek az így kapott éves támogatása kevesebb mint 20.000 Ft, a 

megállapított összeg ne kerüljön kifizetésre, helyette – a megállapított összeg mértékét 

figyelembe véve – 2-3 pár kisuszony kerüljön kiosztásra támogatásként. 

 

VA: ha az a cél hogy minél több versenyző legyen, akkor ne csak az első 12 után járjon pont ebben a 

rendszerben 

 

PG: Ez egy már meghirdetett kommunikált szempontrendszer, jövőre teljesen újat kell kitalálni 

 

 

HATÁROZAT:  

27/2020(IX.15) 
Az MBSZ Elnöksége az Uszonyosúszó Szakbizottság javaslatát elfogadta a 2019. évi eredmények után 

az egyesületeknek járó támogatások felosztásáról az 1. sz melléklet szerint 

Egyhangúan elfogadva 

 

Javaslat a 2020. évi Felnőtt és Junior Európa-bajnokság kiutazására elkülönített 3,34M 

Ft felének felhasználásáról 
 

 

KB: mivel az EB-re nem utazik a válogatott az arra szánt összeg felosztására tett javaslatot a 

Szakbizottság 

PG: Akkor támogatja, ha valóban felzárkoztatásra használják a klubok.  

KB: Akkor lehet valamihez kötni, hogy mire használják fel 

VA: Azt konkrétan meg lehet határozni, hogy mire költsék el. Az egyesületek írjanak beszámolót, hogy 

mire költötték el a kapott támogatást.  

 

 

 

 



HATÁROZAT:  

28/2020(IX.15) 
Az MBSZ elnöksége az Uszonyosúszó Szakbizottság javaslatát elfogadta a 2020. évi Felnőtt és Junior 

Európa-bajnokság kiutazására elkülönített 3,34M Ft felének felhasználásáról a mellékelt táblázat 

szerint. 

4 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta 

2020. évi válogatott támogatás 

Egyesület 
Felnőtt válogatott 

utazó 2020 (fő*1,5) 
Junior válogatott 
utazó 2020 (fő) 

Válogatott 
támogatás 

Amphora Búvárklub  1,00 46 389 

Bácsvíz-KVSC 3,00  139 167 

Békéscsabai Előre Úszó Klub  2,00 92 778 

Búvár és Vízisport Klub (Eger) 1,50  69 583 

Debreceni Búvárklub 6,00 5,00 510 278 

Győri Búvár SE 3,00  139 167 

Kaposvári 1 MCM Diamant Ad SE 4,50  208 750 

Mátrai Erőmű Búvárklub 1,50 3,00 208 750 

Muréna Sz-i Úszó és Búvárklub 1,50 4,00 255 139 

Összesen 21,00 15,00 1 670 000 
 

PG: Legyen egy lista, hogy milyen sportfelszerelésekre lehet elkölteni a támogatást, ezt valós 

fejlesztésre költsék. Például felszerelés vásárlás.  

HATÁROZAT:  

29/2020(IX.15) 
Sportfelszerelést vagy az edzést segítő eszközt lehet a 2020. évi válogatott támogatásból vásárolni. 

Egyhangúan elfogadva 

Óvintézkedések és kommunikációjuk 
 

KB: Bemutatta a Magyar Búvár Szakszövetség iránymutatásait és ajánlásait rendezvények 

megvalósítására a COVID-19 pandémiával összefüggő járványügyi készültség időszakában 

PG: A hatályos rendelkezés vagy a helyszínek a szabályozását is figyelembe kell venni az alól nem 

mentesít ez 

KB: Egy esemény szervezésnél ez lehetne a szerződés melléklete 

PG: Legyen a rövidített verzióból egy kreatív készítve 

KB: A hosszabb verziót ki kellene küldeni az egyesületek felé 

SZA: Covid19-el kapcsolatban ne írjuk ki, hogy kötelező, minden legyen ajánlott 

PG: A kreatív szövege legyen átírva 



HATÁROZAT:  

30/2020(IX.15) 

Szövetségileg készül egy Covid- 19 ajánlás rendezvények megvalósítására és ebből készül egy 

kreatív anyag is.  

Egyhangúlag elfogadva 

Uszonyosúszó versenynaptár módosítás 

 
KB: a Fiatal Uszonyosúszók Világtalálkozója nem lesz, a helyén egy másik verseny kerül 

megrendezésre csak más néven.  

 HATÁROZAT:  

31/2020(IX.15) 
Az Elnökség elfogadta a versenynaptár módosítást a 2.  sz. melléklet szerint. 

Egyhangúan elfogadva 

Diákolimpia 

 
KB: A Diákolimpiával kapcsolatban szeptember 30-ig várja az MDSZ a visszajelzést a rendezési 

szándékról. A szerződést 2020. október 31-ig kell megkötni az MDSZ-el. A szerződésben kötelezettség 

vállalás csak abban az esetben van, ha megrendezésre kerül a verseny.  

KB: Küldi a szerződést és annak melléklete kell hogy legyen a versenykiírás (a helyszínnél és 

időpontján az szerepel majd, hogy meghatározása márciusban) 

HATÁROZAT:  

32/2020(IX.15) 

Az MBSZ szándékozik 2020/21-es tanévben Diákolimpiát tartani. 

Egyhangúan elfogadva 

BP: Lehet-e külföldi versenyző a hazai versenyeken? 

PG: Mondhatjuk azt, hogy ne legyenek külföldiek hazai versenyeken 

TECHNIKA 

Pártolói tagság felvételi kérelmek 
SZA: A bizottságokat szeretné tisztázni.  

- Oktatási szakbizottság 
- Szabvány és Szabályzat Előkészítő Szakbizottság  
- Technikai Szakbizottság  
- Orvosi Szakbizottság 
- Ipari Búvárok Szakbizottsága 
- Felügyeleti szakbizottság 
- Zárttéri Merülések Szakbizottsága  
- Szakértő Bizottság 
- Együttműködő partnerek: 

o Hivatásos Búvárok  
o Hadsereg 



o Rendvédelmi szervek 
 Készenléti rendőrség 
 TEK 

 
Arra kérte a Rendőrfőkapitány, hogy ne vele kössön az MBSZ együttműködési megállapodást, hanem 

a költségvetési szervek vezetőivel.  

Fő szempont, hogy ugyan nem vonatkoznak a hivatásosokra az MBSZ által létrehozott szabályok, 

előírások, de figyelembe vehetik azokat. (Szakmai képzés, tematika, innováció, kommunikáció)  

Utánpótlás – lehetőséget biztosítunk azoknak a fiataloknak, akik hivatásos búvárrá szeretnének válni 

PG: Ezek az együttműködések a pozíciónkat erősíthetik 

SZA: Adjon szakmai útmutatót az MBSZ ezen szervezetek felé 

SZA: A pártolói tagságot elfogadták az oktatási szervezetek képviselői, így integrálhatók be a 

szövetségbe 

Ők egyben pártolói tagok és oktatói kollégiumok is.  

PG: Egy köszöntő levelet kellene írni  nekik 

PG : Honlapon is legyen róla hír 

SZA: A kérésük az, hogy 2020.12.31-ig kapjanak érdemi visszajelzés, lehet-e változás alapszabályban, 

hogy releváns ügyekben egyenrangú felekként tudjunk együttműködni. 

SZA: Azt kellene kitalálni, hogy az alapszabályt hogy lehet megfeleltetni és benne működni, úgy hogy 

jó legyen a sportnak, jó legyen a technikának és a beintegrálandó szervezeteknek is.  Ez a működési 

rendnek a szabályozása lenne, ami jelenleg még nincs a technikai oldalon. Ezért szeretne egy hasonló 

szabályt, mint amilyen a Sportbizottságnak van. 

ZMA: A sportszövetségben nem kaphatnak olyan jogokat a pártolói tagok, mint a versenyzőkkel 

rendelkező tagszervezetek 

PG: Meg kell nézni, hogy ez a működés az alapszabály meghatározott kritériumaival  harmóniában 

legyen 

ZMA: Legyen egy versenysport tagozat és egy szabadidősport tagozat. A szabadidősport tagozatnak 

lehetnének tagjai az oktatói kollégiumok. Ezt a bírósággal kellene elfogadtatni.   

SZA: 12.31-ig írni kell a pártoló tagoknak és lépni is az ügyben előre 

VA: Akár beléphetne az MBSZ a Szabadiősport Szövetségbe 

PG: Ennek az ügyvédek utánanéznek és év végéig jelezni fogunk feléjük. 

HATÁROZAT:  

33/2020(IX.15) 
Az elnökség elfogadta az alábbi négy oktatási szervezet felvételi kérelmét pártolói tagként. 

PADI 

PSAI 

UEF 

SSI 

egyhangúan elfogadva 



Merülési szabályzat módosítási javaslatok 
 

SZA: Nagy lépésekben halad. A Haderő is kéri a támogatást, hogy e szerint aktualizáljuk az ő 

szabályzatukat. A cél az, hogy valamennyi hazai oktatási szervezetre, a sport és szabadidősbúvárokra 

is megfeleltethető legyen és a hivatásos búvárokkal is összehangolt legyen. Fő alapelve a biztonság és 

az egészségmegóvás. 

Az Orvosi Szakbizottság halad ebben a szellemben, csak az merülhessen, akinek érvényes búvárorvosi 

engedélye van.  

SZA: 

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról: 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a versenyzőt, a szabadidős sportolót (a továbbiakban együtt: 

sportoló), valamint a sportszakembert ellátó, továbbá a sportrendezvényen, szabadidősport 

eseményen egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, illetve egészségügyi 

dolgozóra, a sportrendezvény, szabadidősport esemény szervezőjére, továbbá a sportegészségügyi 

ellátásban részt vevő sportolóra és sportszakemberre. 

KB: Szerinte a szabadidős sporttevekénységhez nem kell orvosi igazolás, ezt az MDSZ-ből tudja. De 

egyetért Attilával  

PG: Fel kell készülni a kérdésekre, jó ha a szervezetek ezt elfogadják. Attila nézze meg pár ország 

vonatkozó szabályozását. Valamint Szabó Gergő nézze meg a törvényt hogy jól értelmezzük e. 

SZA: Elkészült az első snitt a merülési szabályzatból, lesz az Oktatási Bizottságnak egy véglegesítése, 

utána azt kiküldik mindenkinek, majd utána még egyszer átbeszélik.   

 

CMAS oktatási rendszer önállóságával kapcsolatos helyzetkép 
SZA: Elkészítette a nemzetközi beszámolót, Zelenák József bekéri az idei ülések anyagát és továbbítja 

Attilának.  

Feladattervek:  

- Zárttéri Merülések Szakbizottsága a Barlangi merülési szabályt kezdte el átdolgozni és új 
alapokra szeretné helyezni a bizottság 
 

- 2021 februárban Felsőpetényben terveznek az oktatási szervezetek egy rendezvényt, lehetne 
ez akár egy MBSZ által levezényelt rendezvény is – ezt ajánlották fel  

 

Felnőttoktatás (bejelentési kötelezettség, OKJ képzés)  
SZA: módszertani útmutatót adott az irodának a regisztrációval kapcsolatban, ezt ki kellene küldeni 

az oktatóknak.  

Oktatói kollégiumok létrehozása 
SZA: szeptember 26-án lenne egy oktató kollégium. Búvároktató rendszert érintő, illetve vezetőkkel 

és a búvároktatás jövőjével kapcsolatosan merülnének fel kérdések 

 



EGYÉB 
 

VA: Gyöngyösről jönnének vért adni. 

SZA: Kampány program lehetne, hogy búvárok vért adnak bizonyos helyeken. 

ZMA: Az iroda felkarolja ezt a kampány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 . sz. melléklet 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Egyesület
Bácsvíz 

kupa

Gyer,  Ifj,  

Fel OB

Búvársuli 

kupa

Cáp,  Ser,  

Jun OB

Világkup

a (Eger)
Junior VB

Felnőtt 

EB

Pontok 

összesen
Támogatás Megjegyzés

Debreceni Búvárklub 744,50 1 525,00 392,50 1 040,00 94,50 163,80 135,00 4 095,30 1 123 277

Kaposvári 1 MCM Diamant Ad SE 357,50 1 400,50 484,50 1 074,00 107,10 98,80 195,00 3 717,40 1 019 625

Mátrai Erőmű Búvárklub 414,00 926,50 296,00 1 093,50 88,20 57,20 165,00 3 040,40 833 935

Bácsvíz-KVSC 466,50 905,00 194,00 791,00 27,30 20,80 51,00 2 455,60 673 533

Muréna Sz- i Úszó és Búvárklub 407,00 834,00 225,00 680,50 90,30 59,80 63,00 2 359,60 647 202

Búvársuli Sportegyesület 173,50 174,00 189,50 371,00 908,00 249 050

Békéscsabai Előre Úszó K lub 127,00 359,00 279,50 6,30 23,40 795,20 218 111

Amphora Búvárklub 24,00 179,50 72,00 213,00 16,80 36,40 541,70 148 580

Makói Úszó K lub 65,00 270,00 13,00 348,00 95 451

Vízi Sportok Egyesülete 68,00 252,50 320,50 87 908

Kaposvári Úszó SE 93,00 194,00 287,00 78 720

Búvár és Vízisport Klub (Eger) 59,00 17,00 38,50 144,00 258,50 70 903

Újbuda BHG Búvárklub 188,00 37,00 225,00 61 714

Csepel Barakuda Búvár SE 25,50 110,00 14,50 16,00 166,00 45 531

Szolnoki Búvár SE 124,00 2,10 126,10 34 587

Balatoni Úszóiskola és Szab SE 91,00 26,00 117,00 32 091

DVCSH Uszonyos és Búvárúszó SE 6,00 47,00 53,00 14 537 Kisuszony

Triton Sport Egyesület 37,50 37,50 10 286 Kisuszony

Dragon Aqua Egyesület 12,00 4,50 2,00 8,00 26,50 7 269 Kisuszony

Medgyesegyházi SE 14,50 1,00 15,50 4 251 Kisuszony

Eötvös DPSE 5,00 5,00 1 371 Kisuszony

Összesen 3 142,50 7 018,00 2 032,50 6 204,00 432,60 460,20 609,00 19 898,80 5 457 933

2019.  évi eredmények után járó szakági támogatás



Ssz. Verseny Verseny tervezett kezdete Verseny tervezett vége Tervezett helyszín Korcsoport

1. Dobó Kupa 2020.08.02 2020.08.02 Eger Mind

2. Búvársuli Kupa 2020.10.10 2020.10.10 Dunaújváros Mind

3. Országos Bajnokság 2020.11.07 2020.11.08 Dunaújváros Gyerek, Ifjúsági, Felnőtt

4. VII. Fiatal Uszonyos Úszók Világtalálkozója 2020.11.28 2020.11.29 Kecskemét Gyerek, Serdülő, Ifjúsági

5. Országos Bajnokság 2020.12.12 2020.12.13 Kecskemét Serdülő, Junior

2. sz melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


