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Tisztelt leendő Támogatónk!
Engedje meg, hogy röviden bemutassam Szövetségünket
és magát a szinkronúszást, mint sportágat.

A sportágról
A szinkronúszás a művészi sportágak körébe
tartozik, és mint ilyen, pontozásos módszerrel értékelik. A versenyzők szabályok által
meghatározott kűr gyakorlatot adnak elő
rövid- illetve szabadprogramban, melyet a
bírók 0–10-ig értékelnek.
Szinkronúszásban 4 versenyprogram létezik:
egyéni, páros, csapat, és szabad kombinációs
kűr gyakorlat, melyekből az olimpián csak
páros és csapat szerepel. A rövid- és szabadprogramokat együtt értékelik, a kettő átlagából számolják ki a végső sorrendet. Szabad
kombinációs kűr gyakorlathoz nincs rövid-
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program: itt szabadon választhatók meg
azok az elemek, melyekből a kűr felépül,
egyéni, páros akár hármas felállás is szerepel
a gyakorlat során, melynek lényege a látványosság, szórakoztatás.
A ﬁatalabb korosztályoknál (18 év és az alatt)
a rövidprogram helyett úgynevezett kötelező
gyakorlatok szerepelnek a versenyeken.
Egy-egy kötelező gyakorlat egy előre meghatározott mozgássorból áll, korosztályonként más és más. Egy verseny alkalmával
ezekből a gyakorlatokból 4-et kötelező bemutatni a versenyzőknek.
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A szövetségről
Magyarországon 1993-ban alakult meg a
sportági szakszövetség, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) alá tagozódva. 2010-től önálló,
kiemelten közhasznú szervezetként működünk, 24 tagegyesülettel és több mint 1000
igazolt sportolóval.
Évente négy korosztályban rendezünk nyílt
Országos Bajnokságot, hat korosztályban
pedig szintén nyílt Magyar Kupa versenyt.
Hat évvel ezelőtt hívtuk életre a Hungarian
Open elnevezésű nyári nemzetközi verse-

nyünket, mely egyre népszerűbb a külföldi
versenyzők között.
Eseményeinken 180–350 versenyző vesz
részt, mely szám növekvő tendenciát mutat
az elmúlt években, köszönhetően a sportág
javuló nemzetközi eredményeinek és társadalmi ismertségének.
Elnökségünk célja, hogy a sportág honi megítélését javítsa, az utánpótlás nevelést magas
szintre emelje, és sikeres eredményeket mutasson fel.

Eredményeink
A magyar versenyzők 1993 óta vesznek részt
Európa-bajnokságokon és 1994 óta Világbajnokságokon. Bár a sportág hazánkban alig
több, mint két évtizedes múltra tekint vissza,
Hámori Zsuzsannának és Marschalkó Petrának már sikerült kvaliﬁkálnia a Magyar
Válogatottat 2000-ben a sydney-i Olimpiára,
a világ legjobb 24 duója közé.
A 2010-es évek az igazán ifjú sportolóink
évei voltak, akik a világversenyeken olyan
teljesítményt nyújtottak, melyre a szinkronúszó nagyhatalmak is felﬁgyeltek. Az elvégzett munka gyümölcse a 2011-es shanghaji
felnőtt világbajnokságon kezdett beérni,
ahol a Czékus Eszter – Kiss Szoﬁ párosunk
mindössze 16 évesen a reményt keltő 21.
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helyen végeztek a felnőttek mezőnyében.
Az igazi siker az akkor még mindig csak
17 éves párosunk érdeme, akik a 2012-ben
kvaliﬁkálták magukat a londoni olimpiai
játékokra, ahol tisztességgel helytálltak.
Az azóta eltelt időben egyéni és páros utánpótlás versenyszámban a 2015-ös év kifejezetten sikeres volt, hiszen versenyzőink
a sportág nem hivatalos világbajnokságán
a legjobb tizenkettőbe verekedték magukat
minden versenyszámban. További biztató
eredményként könyvelhettük el a sikeres
kvótaszerzést az I. Európa Játékokra, mely
tulajdonképpen a sportágak európai olimpiájának felel meg.
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Az aktuális vezetés kiemelten fontos célja az utánpótlásnevelés, valamint a jelenlegi, értékes junior korú versenyzők magas szintű felkészítése a 2017-es hazai rendezésű
világbajnokságra, ahol szeretnénk a magyar szinkronúszás
történetének legsikeresebb eredményét prezentálni.
Ennek érdekében a szövetség elnöksége a válogatott
élére az orosz származású, nemzetközi szinten is ismert,
és elismert Natalia Tarasovát szerződtette 2015 őszén.

mEgjElEnéSi formák
TámogaTóink réSzérE
• mSzÚSz honlap
• rendezvények helyszínén
molinók, rollupok stb. kihelyezésének lehetősége

A célok érdekében a Szövetség minden feltételt igyekszik
megteremteni a nemzeti csapat számára. De ahhoz, hogy
céljainkat elérjük, még többet kell edzeniük a lányoknak,
sokat kell tanulniuk az edzőinknek és legfőbbképp, minél
több rangos nemzetközi versenyen kell a válogatottunknak részt vennie.

• rendezvények promóciós
anyagai (plakát, programfüzet, versenykiírás stb.)

annak érdekében, hogy ﬁataljaink kimagasló
eredményt érjenek el a közeljövőben, az Önök
támogatására lenne szükségünk. Ezáltal biztosítani tudnánk a tehetséges és elszánt sportolóink
számára a minőségi, magas színvonalú technikai
és szakmai hátteret.

• médiamegjelenések
(TV interjú, szponzorfal)

Kérem, fogadják bizalommal megkeresésünket. A sikeres
együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszukat.
Haranghy Csaba
Elnök
Magyar Szinkronúszó Szövetség

MAGYAR
SZINKRONÚSZÓ
SZÖVETSÉG

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
e-mail: hungary.synchro@gmail.com
mobil: +36 70 600 5194

• a szövetség hivatalos
levélpapírja

• logó elhelyezése
a válogatott felszerelésén

Nyitottak vagyunk támogatóink
egyéb megjelenési javaslataira is.

