Beszámoló az Egészségügyi – Tudományos és Doppingellenes
Bizottság 2016. évi munkájáról
A bizottság 2016. évre feladattervet készített, amit maradéktalanul
végrehajtott. Az év közben felmerülő változásokat folyamatosan figyelemmel
kísérte és azok azonnali kezelésére törekedett. A MACS - ot ismételten
felkértük, hogy tartson tájékoztatót a versenyzők és az edzők részére a
válogatott edzőtáboraiban, a Jövő Bajnokai program keretében, valamint
esetenként más időpontban is, ami megtörtént.
Dr. Tiszeker Ágnes az éves Országos Úszóedzői konferencián előadást
tartott, ahol részletesen ismertette a 2017. január 1-től életbe lépő
változásokat.
A szervezeti és adminisztratív feladatokat a tervnek megfelelően elvégeztük.
Az ellenőrzési és elemzési feladatokat szintén végrehajtottuk.
A MACS által rendezett konferenciákon – a MUSZ képviseletében - minden
esetben rész vettünk. A FINA, LEN, NADO, MACS és MOB-hoz fűződő
kapcsolatunk továbbra is kiegyensúlyozott.
A MACS 222 vizsgálatot végzett versenyzőinken, ehhez jön még a számtalan
nemzetközi és világversenyen végzett ellenőrzés.
2016.-ban a MUSZ versenyzőinek nem volt dopping ügye. Azonban a
korábbi évekhez hasonlóan az adminisztratív szabályok megsértése miatt
(minden esetben a holléti pontatlan kitöltése, illetve a tervezett programok
változása esetén annak nem követése) miatt figyelmeztetést kapott több,
kiemelt versenyzőnk, összesen nyolc esetben. Ez azt mutatja, hogy a
rendszeres tájékoztatás és folyamatos kontroll nem hiányozhat a jövőben sem
a programunkból.
Tovább kell folytatni az edzők és a versenyzők tájékoztatását akkor is, ha új
tiltólista, eljárás, vagy szabály nem lenne. A Szövetség ezt továbbra is
meghatározónak és fontosnak ítéli és e szerint is jár el.
Egészségügyi téren, a kezelést és ellátást igénylő versenyzőink minden
esetben megkapták a szükséges ellátást. A sportorvosi ellenőrzések rendben
lezajlottak. A szükséges rendszeres vizsgálatok, ellenőrzések, szűrések
rendszerének kidolgozása továbbra is óhaj, ebben nem történt érdemi
előrelépés. Tervek rendelkezésre állnak, azok megvitatása az edzőkkel és a
gyakorlatba történő átültetése napirenden van.
A tudományos háttér megteremtése elkezdődött, e tekintetben is esetleges
felmérések, elemzések folynak, de még éppen csak elhagytuk a rajtvonalat.
Ezen a területen jelentős előrelépési lehetőség van, a jövőbeli sikerek
elengedhetetlen feltétele, hogy a felkészülési rendszerünkhöz hasonló, magas
színvonalú tudományos rendszert dolgozzunk ki.
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