Vidékbizottság beszámolója 2016
A 2015. június 24-i elnökségi ülést követően a Bizottság elnöke: Szentkereszty Szabolcs,
tagjai: Barta Balázs, Becsky András, Kozma Péter, Lázár Olga, Sárdi Istvánné, Török Enikő
Elnökségi összekötő: Vízi Csaba
Bizottság elérhetősége: muszvidek@gmail.com
Feladatmegosztás a bizottsági tagok között (terv):
- versenybírók, versenybíró képzések: Lázár Olga, Kozma Péter
- pályázatok, marketinges tanácsadás, szponzorok: Barta Balázs, Szentkereszty
Szabolcs, Becsky András
- szakfelügyelet: Lázár Olga
- versenynaptár előkészítése, kapcsolattartás klubok és területi szövetségek között,
diáksport: Sárdi Istvánné, Török Enikő
- összekötő a MUSZ felé: Vizi Csaba
A bizottság feladatait az SZMSZ határozza meg:
A bizottság (2) A Bizottság feladatai:
a) az országos érdekek szem előtt tartásával, a MÚSZ illetékes bizottságaival
együttműködve szervezi a vidéki úszósport programját és a versenybírók
továbbképzését.
b) javaslatot tesz a vidéki versenyeztetési rendszerre,
c) szervezi és szakmai munkával segíti a vidékbajnokságokat és a „B” kategóriás
(FUNRE) országos bajnokságot, a szakmai-szervezési információ áramlását, az
úszósport terjesztését és fejlesztését az iskolai sporttól az oktatáson és
versenyeztetésen keresztül a vidéki egyesületeknél működő műhelyekig.
d) javaslatot tesz a Mesteredzők Tanácsa, valamint a MÚSZ bizottságai felé sportszakmai
kérdésekben.
(4) Szponzorokat szervez a (2) pontban felsorolt feladataihoz, ezáltal a Vidék Bizottság maga
teremti meg működésének anyagi feltételeit.
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A bizottsági tagok közötti kapcsolattartás elsősorban továbbra is telefonos és email
útján történik a nagy távolságok miatt. Emellett a versenyek adnak alkalmat a
személyes egyeztetésre. A felmerült kérdésekben kör-emailes egyeztetésekre van
lehetőség. Ezek alapján nyújtunk be javaslatokat, hozzászólásokat az elnökség
felé.
Az egyesületek képviselői által felvetett problémák és nehézségeket elnökségi
tagon keresztül próbáltuk érvényesíteni.
Sajnos a MUSZ az eddigi rendszerben a VB lehetőségeit, működését és
feladatkörét nagymértékben leszűkítette, azzal, hogy a régió rendszer
kialakításával a régióvezetőkhöz csoportosultak az eddigi feladatok.
Segítettük a Vidékbajnokságok rendezését illetve szponzor útján a versenybírók új
formaruhát kaphattak.
Tagjaink, ahol igénylik, ott részt vesznek az időközben kialakított régiós
rendszerek helyi működésében, próbálják segíteni a régióvezetők munkáját.
Versenybíró képzés- és továbbképzésben Lázár Olga vezetésével szintén részt
veszünk.

VII.

A versenyengedélyek nyomtatásában is segítséget nyújtottunk, mivel a régi
nyomtatókhoz a patronokat kivonták a forgalomból és ezeket már nem lehet
működtetni.

Feltárt problémák, feladatok, javaslatok:
1. Vízfelületi problémák: saját és más disciplinák közötti konfrontálódások.
2. Versenyző létszám további bővítése
3. Versenyrendszer újra gondolása
- területi, megyei, régiós felmenő rendszerű versenyrendszer
- megyei, regionális együttműködés, naptáregyeztetés
- ezek beillesztése az országos bajnoki rendszerbe, nemzetközi eseményekhez
- csapatversenyek, összetett versenyek erősítése
- Országos, régiós és megyei versenyrendszer korszerűsítése, összehangolása.
Naptáregyeztetők létrehozása. (Körversenyek, magyar grand prix létrehozása stb.)
4. Vidékbajnokságok rangjának emelése, elismertségének javítása – korszerűsítése,
átalakítása, más versennyé szervezése
5. egyesületek és a szövetség és azok bizottságai közötti kommunikáció szélesítése és
javítása.
6. A klubok elszámolási nehézségei, a szigorú szabályokat, mely sokaknak nehézséget
okozott.
7. Szélesíteni a „második” vonalbeli versenyzők lehetőségeit és ezzel a gyerekek
megtartását minél tovább az úszás berkeiben. A FUNRE utódversenyeinek
kiszélesítése és egy II. vonal versenyeztetése.
8. Régiós tehetséggondozás tapasztalatai, annak átgondolása.
9. Egyesületek – területi egységek – MUSZ együttműködésének javítása. A szervezetek
közelebb hozása. Kihelyezett elnökségi ülések. Országos bajnokságok alkalmával
„kerekasztal” megbeszélések. MUSZ - Egyesületek –Vidékbiz. – régióvezetők
kapcsolatrendszere
10. MUSZ adatbázis – versenyrendezés – versenybírói nyilvántartás informatikai
problémái.

Új utak keresése mellett a hagyományok megőrzése is feladatunk volt. A feladatokat
teljesítettük, de még mindig van rejtett erőtartalék tagjainkban.
Gyula, 2017. február 16.
Sportbaráti üdvözlettel:
Szentkereszty Szabolcs

