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Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
Technikai Bizottság beszámoló
Sportbizottság beszámoló
Tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság 2022 - Gyékényes
Tudományos bizottság beszámoló
2023. évi stratégia
Egyebek

Uszodák
PG: Problémák vannak az uszodákkal sokan bezárnak, sok a bizonytalanság.
KB: Beszélt több mindenkivel, a bizonytalanság miatt nehéz megtervezni az uszonyosúszó országos
bajnokságokat úgy, hogy ne legyen mínuszos. Felmerült, hogy össze lehetne vonni a két OB-t és így két
nap alatt megrendezhető lenne egyben.
PG: Mivel Egerben nagy a bizonytalanság, Gödöllő lehetne a világkupa helyszíne februárban, azonban
előtte szükséges lenne egy versenyt rendezni ott, hogy ne legyen teljesen ismeretlen számunkra a
helyszín. Ez lehete akár az OB is.
KB: A versenybírók miatt nem annyira költséghatékony, mert nincsenek arrafelé. Nagy Márk jelezte,
hogy Hódmezővásárhelyen rendezne versenyt, akár OB-t is.
VA: Voltak ott korábban versenyek, de messze van.
ZMA: Gödöllő nyitott a verseny megrendezésre, kis türelmet kértek, mert lehet, hogy mégis bezárják az
uszodát. Bekérünk tőlük is árajánlatot.
KB: Összefoglalva az őszi uszonyosúszó versenyek:
Buvársuli kupa meg lesz rendezve, ezenkívül Junior OB, egy regionális verseny, felnőtt OB és a
világtalálkozó van a versenynaptárban. A válogatott nagyobb költségei miatt, kevesebb maradt a hazai
versenyekre. Ezért arra jutottak, hogy a regionális verseny elmaradna idén és a költséghatékonyabb
rendezést szem előtt tartva a két OB össze lenne vonva egy későbbi időpontban. Erre akkor van szükség,
ha valóban olcsóbb úgy.
A regionális verseny csak akkor tudna működni, ha erre célzott támogatást kapna a szövetség.
PG: Ha szakmailag van erre konszenzus, támogatja az elképzelést.
KB: Ha a két OB-ból egy lesz akkor az időpontok is variálhatók még és akkor a pályáztatás helyett inkább
keresni kellene olyan rendezőt, akinél nincs az uszodának költsége. Megkéri az irodát, hogy járjanak
utána, hogy lehetne a legjobb feltételekkel megrendezni az OB-t.
PG: Nézzük meg az időpontokat, a helyszíneket, költségeket: versenybírók, versenyiroda…
2022/26 (2022.09.27) Határozat
Az elnökség döntése alapján az alábbiakban változik az uszonyos szakág versenynaptára:
A Felnőtt Uszonyosúszó Országos Bajnokság és a Cápa-Gyermek-Serdülő-Junior Uszonyosúszó OB
összevonásra kerül, nem lesz pályáztatás a rendezésre és a verseny időpontja később lesz meghatározva.
A regionális verseny elmarad.
5 igen

Kovács László javaslatai
KB:
1. A nevelő egyesület kapjon kompenzációt valamilyen szempontrendszer alapján.
2. A világjátékok állami jutalmazásáról szól, de ez egy jogszabály, amit a szövetség nem tud
felülírni.
A kötelező adminisztráción túl nem szerencsés, ha ebbe a szövetség beleszól. A klubokat oktassuk,
hogy ők állapodjanak meg a saját versenyzőikkel.
ZMA: Szerződés tervezettel segítsük a klubokat. Szabó Gergő ügyvéd írjon erre sablont.
Balázs Péter bejelentkezett. (ZOOM)
PG: Gratulál az összes versenyen résztvevő magyar válogatottnak, mert nagyon sikeres versenyeket
zártunk. Ami még hátravan idén: a Víz alatti fotós EB és az Apnea VB.

Tájolós EB
PG: Legyen egy beszélgetés a szervezésről a közeljövőben– tanulások levonása.
BG: Ami tanulság számára: tényleg kell egy versenyigazgató – egy személyben tud pénzügyi és szakmai
döntést is hozni a megfelelő emberek bevonásával. Mert nem mindig volt egyértelmű, hogy ki a felelős
bizonyos dolgokért.
ZMA: Ő vállalná ezt a szerepet majd legközelebb. Kiss Bence személye nagyon pozitív volt. Jó volt, hogy
előre volt bekérve a pénz az egyesületektől, így a helyszínen nem volt rá szükség. Az étkezés is
rendben volt. A szállások intézése nehézkes volt.
Bánkúti Imre a szolgáltatásával sokat hozzátett a rendezvényhez. Sajnos 4 sátor használhatatlan lett a
vihar után. Nagyon korrekten áll hozzá Imre, az elnökségi után vár egy visszahívást, hogy hogyan lesz
kompenzálva.
BP: Egy pici üzletet is lehetne bele vinni például, hogy partnerként számítunk rá következő
rendezvényeken.
PG: Valamennyi összeget fizessünk neki. Plusz ajánljunk fel neki partnerséget. Holnapra legyen kirakva,
mint támogató.
ZMA: Összességében némi plusszal zártuk az EB-t, de ebben még nincs benne a sátor díja és a károk
(amiket egyelőre még nem tudunk). Azzal együtt minimális mínusz az eredmény. Ha belevesszük azt,
hogy az ukránok nem fizettek, úgy gondolja, hogy nem rossz eredmény.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PG: Két éve dolgozunk együtt. Fontos, hogyha akarunk valamin változtatni, akkor ezt most indítsuk el.
Bizonyos változtatásokat, fejlesztéseket meg kell tenni, ezekről régóta beszéltünk. Ha akarunk előre
menni akkor most kellene ezeket a dolgokat elindítani. Legyenek a reformok végrehajtva. Dolgozzunk a
stratégián és legyen akcióterv is.

KB: Röviden reflektálva, nincsen forrás és sok mindenkire önkéntességi alapon van rábízva a munka és
így lassan haladnak a fejlesztések.
PG: A következő elnökségire elkészít ezzel kapcsolatban egy anyagot.
Következő elnökségi időpontja:
2022 november 2 szerda
Balázs Gergely távozott.

Oktatás
ZMA: Volt az egri egyetemen, ahol nyitottak az együttműködésre, hogy bekerüljön szakképzésre a
szakedző, sportvezető – lenne három és egy éves képzés is. A szakmai részét kell eldönteni, hogy ki
csinálja majd.
VA: Ahhoz hogy ők felvehessék a sportágat az oktatási rendjükbe el kell, hogy fogadtassák egy
testülettel az oktatás menetét. Az lenne a jó, ha valaki az egyetemen segítene minket, hogy Eger után
máshol is megjelenhessen ebben a formában ez a képzés.
A sportoktatóit összhangba lehetne hozni a már elkészült sznorkel búvár oktatói képzéssel. Olyan
embereket kéne képezni, akik oktathatják ezt.

Uszonyosúszó EB 2023
KB: Az időpontját jó lenne egy héttel eltolni mert az úszó VB 10 nappal a verseny előtt van. Egyrészt
érinthet sportolókat (nálunk Petrát) és semmilyen publicitást nem kapnánk.
VA: Az úszó VB után egy héttel később: aug 2-5. javasolná.
PG: Rendezés szempontjából mindegy, CMAS-al és Kaposvárral is meg kell beszélni.
KB: Diákolimpia szerződést alá kell írni. Többe fog kerülni. Novemberig kell megrendelni az érmeket.

Világversenyek
VA: A világversenyekből összeszedhetnénk a tanulságokat a saját rendezvényeinkre nézve is.
Például az egri esemény a legszuperebb verseny a szezonban a VB, EB mellett is, de vannak olyan
apróságok, amikre érdemes figyelni. Columbiában komoly lehúzás volt: palacktöltés, edzés, transzfer…
Lengyel verseny Bácsvíz kupa szintű esemény volt. Minimálban gondolkodtak.
PG: Majd írjátok meg a tanulságokat. Vannak dolgok, amiket majd nekünk is át kell vennünk, de lehet
ezt korrekten is csinálni.

Versenyek elszámolása
VA: A világjátékok előtti edzőtábor költségeknél nem tartja jogosnak, hogy az edzőknek is ki kell
fizetnie a költségeket, szerinte ezt a szövetségnek kellene állnia, ez egy elvi kérdés.
PG: Nézzük meg hogy van-e rá keret, erről most nem tudunk döntést hozni.

Vége az ülésnek

