BESZÁMOLO
A MÚSZ Nyíltvízi Úszás Szakág Bizottsága 2016. évi munkájáról
Beszámolóm kevésbé fog foglalkozni a tavalyi esztendő tényleges tevékenységével,
mint a nyíltvízi úszás szakág helyzetével, adottságaival, történéseivel, lehetőségeivel.
2012, a nyíltvízi úszás szakág létrejötte óta folyamatosan saját bizottságban végzi elsősorban
a szakmai munkát. A medencés úszással ellentétben, nyíltvízen nincsenek összehasonlításra
és válogatásra alkalmas időeredmények, mert minden versenyszám az adott napon,
napszakban, körülmények között ad (idő)eredményt, válogatott csapatot komplex módon,
több verseny és szezon eredményének, az adott úszó felkészültségének, várható
eredményességének figyelembevételével lehet csak kijelölni. Ezáltal nagyon megnő a
szakemberek és edzők felelőssége. A nyíltvízi úszás szakág bizottsága az elmúlt években
viszonylag stabil volt, de többször fordult elő személycsere. Jelenleg a bizottság tagjai:
elnök: Fodor Szabolcs
tagok: Lázár Rita, Gellért Gábor (volt szövetségi kapitány), Krajnyák György, Bán Sándor.
A bizottság összetételében nem javaslok változást.

Bizottságunk évente általában 4 – 5, 2016-ban 3 alkalommal ülésezett, a tervezett bizottsági
ülések napirendi pontjainak és az aktualitásoknak megfelelő témákban tett javaslatokat a
MÚSZ Elnökség felé. (a szakág Bizottsági üléseinek jegyzőkönyve a MÚSZ-ban megtalálhatók). A közben
felmerülő szakmai kérdésekben a bizottság tagjai – mivel napi kapcsolatban állunk mindenkor tudtak és tudnak döntés előkészítést végezni, javaslatokat adni.

A nyíltvízi úszás szakág bizottságának feladatai, témái:
-

éves versenynaptár megvitatása, véglegesítése, javaslattétel az OB időpontokra,
programjára (medencés OB és nyíltvízi úszás OB)
nemzetközi versenyeken való szereplés
éves edzőtáborok helyszínére, időpontjára, csapattagokra javaslattétel
válogatott keretek és csapatok kialakítása
jutalmazásokra, ösztöndíjakra személyi javaslattétel
versenybírói képzéssel összefüggő feladatok
utánpótlás szélesítése, a szakág népszerűsítése, tömegsport kapcsolat témái, új
helyszínek
egyéb szakmai kérdések (saját nemzetközi versenyek szervezéséhez kapcsolódó
feladatok – lásd. FINA és LEN Kupák; orvosi-, egészségügyi és rehabilitációs háttér,
dopping, felszerelések, stb.)

Egyébként elmondható, hogy a magyar nyíltvízi úszás nemzetközi téren kivívta az elismerést,
köszönhetően a hibátlan rendezéseknek (2x LEN Európa Kupa, FINA Junior VB, 2x FINA HOSA
Világ Kupa), másrészt a nagyszerű eredményeknek, harmadrészt a magas színvonalú és aktív
versenybíráskodásnak és sportpolitikának. Nemcsak követjük a sportági eseményeket és
folyamatokat, hanem innovatívan hozzájárulunk a nyíltvízi úszás fejlődéséhez.
A szakág hihetetlen léptékű fejlődése töretlen, az elmúlt évek szakmai sikerei jelzik, hogy jó
úton halad a szakág. A hazai úszóéletben – és elsősorban az edzői szemléletben – sikerült
meggyökereztetni a szakág létét, sajátos versenyrendszerét, szokásait. Azt azonban
leszögezhetjük, hogy noha egyre jobban „szétválik” a medencés és a nyíltvízi úszás
(szervezetileg, szabályaiban, felkészülésben, taktikailag, orvosilag, stb.) továbbra is kizárólag
medencés úszóból lesz nyíltvízi úszó és természetes az „átjárás” a két diszciplína között,
alapvetően a felkészülés a medencében zajlik.
A tavalyi, tehát 2016-os bizottsági beszámolóból idéznék egy részt, mert továbbra is (a kettes
pont nem releváns) fontosak és érvényesek a megállapításai:
„A 2014-es év szakági folyamatairól tavaly beszámoltam, de 2015-ben nem vesztettek
aktualitásukból, ezért újra leírom: (1.) a versenytapasztalat megszerzésének fontossága (minél több
versenyen és csak egy-két speciális edzőtáborban kell részt venni); (2.) a külön nyíltvízi szövetségi
kapitány kinevezése – megvalósult, jól működik; (3.) tapasztalt szakember csapatvezetőként
kiküldésének szükségessége (kizárások-óvások kérdése 2014-ben!!!);- nem működik! (4.) (a
szakágban meghatározó fontosságú!) versenybírói küldés nemzetközi versenyekre; (5.) a minél
fiatalabb korban, a szakághoz kedvet érző úszók korai menedzselése⃰ (már 13 – 14 éves korban
érdemes elkezdeni); (6.) az ifjúsági és junior válogatott külön menedzselése a felnőtt válogatottól;
(7.) a nyíltvízi úszás biztonságának egyre növekvő fontossága (a nyíltvízi úszáshoz értő biztonsági
szakember(ek) képzése).
⃰2016 januárjától változott a FINA és a LEN korosztályos besorolása a világversenyeken, több a
versenyszám, egyre több a fiatal, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell, elsősorban
menedzselésben.”

A MÚSZ Nyíltvízi Úszás Szakbizottság tervezett ülésrendje 2017-re:
2017 Március 20. (hétfő) Budapest, MÚSZ 10.00








beszámoló a LEN OWS Technical Committee márciusi üléséről
a májusi Medencés Marathoni OB – Békéscsaba szakmai feladatainak áttekintése
versenybírói képzés, tanfolyam, vizsga témakörének megvitatása
a MÚSZ nyíltvízi úszóválogatott tagjainak edzőtábor és versenytervei
versenyrészvételekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése (Olasz bajnokság, LEN
Cups, FINA Cups, FINA Grand Prix versenyek)
egészségügyi témakörök megvitatása
egyebek

2017. Június 10 (???) Maty ér, kb. 15.00



beszámoló a Maty-ér-i nyíltvízi OB eredményekről, szervezéséről
a Junior Eb csapat kijelölése a marseillesi LEN Junior Eb-re






balatonfüredi VB csapat kialakításának szakmai kérdései
nyári hazai edzőtábor csapat és helyszín kijelölése
tájékoztató a válogatott versenyzők felkészítéséről
egyebek

2017 Szeptember 25.(hétfő) Budapest, MÚSZ 10.00








a balatonfüredi VB értékelése
beszámoló a LEN Junior EB-ről, értékelés
beszámoló a nyíltvízi úszók és a válogatott versenyzők EK, VK, GP eredményeiről
jutalmak, ösztöndíj javaslatok
a 2018-os versenynaptár tervezése
2018-os szakmai tervek megvitatása
egyebek

Amennyiben igény merül fel, akár ad-hoc jellegű ülés összehívása bármikor, ill. adott
témában a tagok elektronikus szavazása.

Budapest, 2017. február 6.

Készítette:
Fodor Szabolcs

