
Jegyzőkönyv  

Amely készült a MSZÚSZ Szakmai Bizottsága 2013.01.19-i ülésén. 

Ülés helye: Park Teniszklub – Budapest; ülés kezdete 9:15 

Jelen vannak: 

Dr. Szőke Zsuzsanna SzB elnök 

Horváth Erika SzB tag 

Faraga Szilvia SzB tag 

 

 

1. 

2013 évi versenynaptár 

Határozat: 1./2013.01.09. sz. határozat: 

 

A SzB nyomatékkal kifejezi az ellenvéleményét a 2013.évi június 27-30-ra kiírt (Duna Kupa  ill. az 

ehhez kapcsolódó (érintett - gy-j OB) versenyek kiírásával kapcsolatos MSZÚSZ Elnökségének 2012. 

december ….-i ülésén elfogadott módosítások tekintetében, az alábbi szakmai indokok alapján: 

1. 4 korosztályban egyszerre nemzetközi versenyt kiírni szakmailag elfogadhatatlan, ilyenről a 

nemzetközi gyakorlatban elismert versenyek esetében sem tudunk. Ez nem véletlen!! 

2. Versenyszervezés és lebonyolítás szempontjából valamint szakmai szempontból is rendkívül 

aggályos a versenyzés ilyen feltételekkel. (elhúzódó verseny) 

3. ugyanebben az időben gyermek és junior korosztályban nagy hagyományokkal rendelkező 

versenyek is vannak, melyeken szívesebben vesznek részt az általunk várt (célzott résztvevő)  

külföldi csapatok. (Pl. Rijeka – junior korosztály, stb) Nem mellesleg az citált példa kapcsán 

több magyar csapat is inkább a nagy hagyományú, bevezetett és elismert Primorje Synchro 

Cup versenyen venne részt junior korosztályban. 

Mindezek alapján kérjük a vonatkozó határozat revidiálását és az eredetileg általunk javasoltak 

alapján való módosítást (eredeti javaslat szerint 2 korosztály (utp és felnőtt), Duna Kupa és OB 

valamint Hungarian Open és OB (április gy-j korosztály))  és elfogadását a kiírás tekintetésben. 

A www.mszusz.hu oldalon a mai napon fent szereplő versenynaptár nem az amit a fentiek 

tekintetében támogatni tudunk, így attól elhatárolódunk. 

 

2.  

utánpótlás válogatott keret szövetségi kapitányi pályázata és az utánpótlás keret  

melynek kapcsán az SzB véleményét az alábbiakban fogalmazza meg határozati formában: 

Határozat: 2./2013.01.09. sz. határozat: 

 

1. Kifogásoljuk, hogy ilyen horderejű kérdés esetén a pályázattal kapcsolatosan mindössze 7 

napot kaptunk a véleményezésre (12.28 kelt mail – melyet 01.04-ig kellett véleményezni), és amely 7 

napból 2 nap munkaszüneti nap, 2 nap pedig szilveszter és január első napja volt.  

Méltatlan felénk az ilyen határidővel megadott felelet és szakmai vélemény elvárása. 

Mindezeken felül nem tudunk arról, hogy a tegnapi napon kiküldött pályázat kiküldését megelőzte 

volna egy szabályosan összehívott és lebonyolított elnökségi ülés, ill. nem tudunk arról, hogy ezt a 

pályázati kiírást elfogadta volna a MSZUSZ elnöksége. 

http://www.mszusz.hu/


A tagegyesületek így azt vélelmezhetik, hogy hozzánk kell fordulniuk kérdéseikkel, pedig ez, a 

jelenlegi formában kihirdetett pályázati kiírás nem a mi projektünk, megvédeni szakmai indokokkal 

már csak ezek alapján sem tudjuk. 

A kiküldött pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi kérdéseink vannak: 

1. Milyen facilitákat kíván és tud biztosítani a szövetség az utp. válogatott keret, a vezetője, az 

edzői és a keretet adó tagegyesületek részére. 

2. Miért ez az időtartam szerepel a kiírásban? A megalakuló válogatott keret működését miért 

csak eddig tervezik?  

3. Milyen összeget tervez beállítani a 2013-as költségvetésben a válogatott keretek 

működtetésére és az milyen tételeket tartalmaz? (a pályázati kiírás megjelenése miatt, 

különös tekintettel az utánpótlás korosztályra…) 

 

Javaslataink: 

az utánpótlás korosztály tekintetében: 

--- > 2013.02.03 („B” időpont, ha vízfelület egyeztetési gond lenne 02.02.) hívja össze a MSZÚSZ egy 

keretfelmérésre a 2000, 1999, 1998 –as születésű versenyzőket, akiket a vezetőedzője 

(sportegyesülete) a válogatott keretbe kerülésre alkalmasnak/képesnek talál!  

--- > Törölje a versenynaptárból a SYNUS Kupát! (megj: a jelen levő Dr. Szőke Zsuzsanna annak idején 

a válogató megrendezését ajánlotta fel, de mert csak kötelezőkben lesz terveink szerint a felmérés, 

ezért jelen javaslatunk szerint megköszönve a SYNUS SC felajánlását, ezért az visszamondhatjuk.) 

--- > A felmérő részvételi költségére tett javaslatunk: 1000 FT/ résztvevő. (fejenként 350.- Ft 

csoportos belépővel + 650.- a pályabérlés vagy egyéb pl. bírói ásványvíz, stb.)  

--- > A sportolót az egyesülete nevezi. (szövetségi nyilvántartottság (leigazolás), sportorvosi, VE-

kártya szerintünk szükséges) 

--- > jelentkezési határidő: 2013.01.25 éjfél írásban hungary.synchro@gmail.com (másolatként 

megküldve az SZB-nek: Dr. Szőke Zsuzsanna mailcímére: dr.szoke.zsuzsanna@gmail.com ) 

--- > 8 kötelező bemutatás (2 részletben, azaz egész napi elfoglaltság) 2009-2013 kötelezők 13-15 

évesek. 

--- > Minden nevező egyesület +1 edzőt delegáljon, aki a versenybírák mellett kialakított edzői 

panelben pontoz (értékel) 

--- > A felmérőről teljes videós dokumentáció készül. 

 

Mindezek alapján kérjük a MSZÚSZ elnökségétől , hogy az utp. szöv. kap pályázatot haladéktalanul 

szíveskedjenek anulálni és (tájékoztatva a sportegyesületeket,) azt visszavonni, mert javaslatunk 

szerint a keret tagjait adó egyesületek edzői közül kell, hogy kikerüljön a keretet vezető edző. A 

személyére majdan (az érintettekkel történt előzetes szakmai konzultációt követően) a szakmai 

bizottság tesz javaslatot. 

(objektív feltétel: min. középfokú szinkronúszó edzői oklevél, 5 éves szinkronúszó edzői gyakorlat,) 

--- > A keret meghirdetése az elért eredmények kiértékelése után az SZB által 2013.02.15-án (20 fő). 

--- > A keret módosulása később csak az SZB kontrollja(jóváhagyása) mellett lehet lehetséges. 

--- > A keret munkájának tervezésekor legalább 1+1 évben kell gondolkodni, tervezni. 

A felkért szakmai vezető felkészülési tervét (1+1 éves terv) 2013.02.28-ig terjeszti írásban SZB elé, 

amelyet az SZB 2013.03.01.-i ülésén tárgyalja. 

--- > egyéniben és párosban a CO.ME.N Kupán indulók feltételei: 



2013. februári keretfelmérésen részt kell venni és a rangsorban 1-20-ba kell kerülni. Csak a 

kerettagok kvalifikál(hat)nak egyéniben és párosban a 2013. évi CO.ME.N Kupára.  

Az egyéni és páros kvalifikáció kapcsán kérjük, hogy a 2013. áprilisi gyerek- junior OB-n biztosítson a 

MSZÚSZ lehetőséget az egyéni és páros indulók kiválasztására.  

 

4. 

Az SZB meghirdet egy 1 napos szakmai konferenciát szinkronúszó egyesületek vezetőedzőinek. 

Ennek pontos leírásáról, programjáról és lebonyolításáról az SZB a következő SZB ülésen hoz 

határozatot. Az előkészítés felelőse: az SZB elnöke 

A következő ülésen előzetes vitaanyagként tárgyalásra kerül a fizikális és technikai minősítőrendszer 

alapját képező feladatok megvitatása. 

Felelős előterjesztő: Horváth Erika  

 

Következő SZB ülés időpontja: 2013.01.26. 9:30 Császár – Komjádi Uszoda  

 

Budapest, 2013.01.19. 

 

 
 
_____________________  ____________________  __________________ 
Dr. Szőke Zsuzsanna s.k.   Faraga Szilvia s.k.   Horváth Erika s.k. 
SZB elnök    SZB tag     SZB tag 
jzk. vezető    jzk. hitelesítő    jzk. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


