SZAKMAI BESZÁMOLÓ a 2014-as évről

A 2003-ban alakult Budafóka XXII. Sportegyesület egy dinamikusan fejlődő egyesülete a
fővárosnak.
Aránylag kis egyesület, de eredményeit tekintve sikeresen felzárkózott a nagy egyesületek közé.
Folyamatosan fejlődik, a 2014-es évben sikerült az előző évhez képest eredményekben még
sikeresebb évet zárnia.
Egyesületünk öt szakosztályt működtet, melyek: úszó, vízilabda, szinkronúszó, görkorcsolya,
triatlon.
Fő faladatunknak tekintjük a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelését, valamint képzését,
versenyeztetését.
Fontosnak tartjuk az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának
elősegítését, a tagok klubhűségének kialakítását, a sportegyesület hagyományainak ápolását.
Elsődleges szempont a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése
és biztosítása.
Legeredményesebb szakosztályunk, az úszó szakosztály, ezért kiemelten fontosnak tartjuk
számukra pályázati lehetőségek felkutatását. A szakosztály létszáma évről évre emelkedik,
decemberre elérte a 60 főt.
Az előkészítő csoportba már a 2008-ban született tehetséges úszók közül válogattunk. Legidősebb
sportolóink 1990-ben születtek.
Az edzéseknek a XXII. kerületi Budafok – Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda ad otthont. Bizonyos
felkészítő időszakokban, amikor több pályára, több edzésre van szükségük, a XI. kerületben és
Százhalombattán is bérlünk pályákat az edzésekhez.
A szárazföldi edzéseket hetente négy alkalommal, 1-1 óra időtartamban tartják az edző kollégák.
Az úszó edzések korosztálytól függően változnak, heti egy pihenő nappal, napi 1 - 1,5 - 2 órát
úsznak a sportolók. a nyári időszakban edzőtáborokat szerveztünk számukra.
Úszóink, a 2014-es év során a következő helyszíneken megrendezett versenyeken képviselték
egyesületünket.
JANUÁR
Mehrlagen Kupa - Linz / 01.18-19.
FEBRUÁR
Országos Régiós Felmérő - Komjádi / 02.01.
Szalai János emlékverseny - Százhalombatta / 02.15-16.
Berlini Medvék - Berlin / 02.28-03.02.
MÁRCIUS
Tavaszváró verseny - Hódmezővásárhely / 03.08-09.
Budapest Kupa II. forduló - Komjádi uszoda / 03.23.

ÁPRILIS
Aranyüst - Dunaújváros / 04.16-18.
Budapest Open - Komjádi uszoda / 04.17-20.
Triumph Meeting - Wiener Neustadt / 04.26-27.
MÁJUS
Jövő Bajnokai - Komjádi uszoda / 05.03.
Négy nemzet junior verseny - Pardubice / 05.03-04.
Agriasprint - Eger / 05.10.
Dr. Csík Ferenc emlékverseny - Kaposvár / 05.31.
Nyíltvizi úszóverseny - Portugália
JÚNIUS
Békatalálkozó - Komjádi / 06.07.
Országos Ifjusági Bajnokság - Kecskemét / 06.11-14.
Delfin találkozó - Komjádi / 06.21-22.
Parafa Kupa - Gyöngyös / 06.28.
Regionális Béka Delfin seregszemle - Tatabánya / 06.29.
JÚLIUS
II. Országos Delfin Bajnokság / Szombathely / 07.12-13.
Országos Felnőtt Bajnokság Széchy Tamás emlékére - Debrecen / 07.16-19.
Országos Gyermek Bajnokság – Miskolc / 07.24-26.
Országos Serdülő Bajnokság – Eger / 07.31-08.02.
AUGUSZTUS
Szezonzáró Országos úszóverseny / Székesfehérvár /08.03-04.
Nemzetközi Hosszútávúszó Maraton /Szerbia / 08.03
I love Balaton / Zamárdi – Tihany – Zamárdi / 08.09.
Öbölátúszás / 08.17.
Faros Maraton / Stari Grad / 08.30.
SZEPTEMBER
Nyíltvízi Porecki Delfin Hosszútáv Úszóverseny / Horvátország / 09.06.
OKTÓBER
Ezerjó Kupa Mór / 10.11-12.
Korosztályos Úszóverseny / Székesfehérvár / 10.18-19
Ciprus Nyíltvízi Úszóverseny / válogatott színekben Székelyi Dániel / 10.25-26.
NOVEMBER
Jövő Bajnokai Régiós verseny / Dunaújváros / 11.02
Utánpótlás Verseny IV. / Komjádi Uszoda / 11.08.
Rövidpályás Magyar Bajnokság / Százhalombatta / 11.06-08.
dr. Csík Ferenc Emlékverseny Sopron /11.22-23.
DECEMBER
Hosszútávúszó Magyar Kupa / Debrecen / 12.20-21.
Közép-magyarországi Régiós Cikluszáró Úszóverseny / Komjádi Uszoda / 12.19-20.

Egyesületünk vállalta, hogy 66 gyermeket bevon a Minden gyermek tanuljon meg úszni
programba.
Két kerületi iskola vezetésével állapodtunk meg abban, hogy foglalkozunk 1. és 2. osztályos
gyermekeikkel, vállalva a beszállításukat is az úszásoktatásra.
A foglalkozásokat hetente négy nap tartjuk a déli órákban, és hetente 5 nap délutánonként is
foglalkozunk velük.
Tovább folytatjuk a megkezdett munkát, mivel három edző is foglalkozik velük, a differenciált
foglalkozás szép eredményeket produkál.
A gyermekek szépen fejlődnek. Már elsajátították három úszásnemben az alapokat.
Az eddig úszóvá érettek száma, akiket az egyesület le is igazolt a program segítségével 9 fő.
A délutáni előkészítő csoport 20 fős, ebből 17 fő a programból került be!
A Hajós Alfréd Tanuszodában délutánonként 300 fő feletti az oktatottak létszáma, ahonnan szintén
több gyerek kerül át hozzánk, vagy a fenti kiemelt csoportokba.
Sajnos mellettük azonban a programba több gyereket helyhiány miatt bevonni nem tudunk.
Sikerült minden adminisztrációs kötelezettséget teljesíteni és a Budafóka SE az idei évben az
MSOSz tagszervezetévé vált. Tombor Peti tanítványunk immár a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség teljes jogú versenyzői tagjaként indulhatott a május 11-i úszó versenyen. A kisfiú a 25 mes gyors úszásban 2. hátúszásban 5. helyen végzett.
A szakosztály vezető edzője, Horváth Tamás segíti Bók László parasportoló felkészülését. A
sportoló 2013. áprilisa óta edz rendszeresen egyesületünk támogatásával a XXII. kerületi Hajós
Alfréd Tanuszodában.
Az elmúlt év nagy eredménye, hogy a spanyolországi Pagueraban (Mallorca) megrendezett
Európa-bajnokságon ( középtávú triatlon 1.9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás)Bók
László a PT1-es kategóriában aranyérmet szerzett.
A szakosztály kiemelkedő eredményei 2014-ben:
Az évet a MUSZ ranglista 7. helyezettjeként kezdtük, és az év végén az 5. helyen végeztünk.
Januárban évek óta részt veszünk a Linzben megrendezésre kerülő Mehrlagen Kupán, ahol ebben
az évben is megnyertük a pontversenyt, és az éremtáblázatban is az első helyen végeztünk.
Részt vett a versenyen a Ferencváros is, méghozzá elég erős csapattal. Gyermekeink azonban
kitűnően szerepeltek és legyőzték a neves ellenfelet. Egyéniben Török Eszter és Kurdi Zsófia
versenyrekordot úszott. Sári Péter és Mészáros Márk is hozta a várt győzelmeket. Szinte
minden versenyző legjobbja körül, vagy egyéni csúcsot úszva végzett, ami külön öröm volt
mindannyiunk számára.Összesen nyolc döntőben úsztak gyerekeink, ebből négyet megnyertek, a
többiek pedig dobogón álltak, így valamennyi döntősünk érmet nyert.
Két sportolónk, Török Eszter és Mészáros Márk különdíjat is kapott.
Februárban a Komjádi uszodában rendezték meg az Országos Régiós Felmérőt.
Nagyon nagy büszkeség, hogy egyesületünket 7 sportolónk képviselte, a „Jövő csillagai”-nak
felmérő versenyén( Sári Péter, Zombori Gábor, Szőke Viktória, Bagyula Ádám, Tóth Fanni,
Vántóczki Zsombor, Gáll András , )mégpedig remek eredményekkel. Ezen a versenyen az „elittel”
versenyeztek fiaink és lányaink és 4 első és 2 második helyet, valamint több jó helyezést
szereztek
Májusban, szintén a Komjádi uszodában rendezték a Jövő Bajnokai Úszóversenyt.
Ezen a versenyen csak olyan versenyzők vehettek részt, akik a szövetség által meghirdetett
tehetségfejlesztő programba a MUSZ által meghívást nyertek. Külön büszkeség, hogy
egyesületünkből ezen a versenyen hat versenyzőnk is tagja volt a korosztályos „elitnek”

Sári Péter és Zombori Ádám teljesítménye önmagáért beszél, Péter 1 arany, 2 ezüst, Ádám 1
arany, 1 bronz és egy ötödik hellyel végzett a legjobbak között. Tóth Fanni hetedik helye is
dicséretes.
Májusban részt vettünk a Négy Nemzet Junior Versenyén, Pardubicében.
Ezen a junior nemzetközi versenyen egyesületünket Márton Richárd képviselte, mint a magyar
junior válogatott keret tagja.
Ricsi, mint a versenyeken általában, most is a legjobbak között teljesített, aranyérmet nyert a
400 m gyorson, tagja volt a két első helyezett magyar váltónak és 4. helyen végzett 100 m
gyorson is. Eredménye annál is értékesebb, hogy idősebb korosztályú versenyzők ellen kellett
versenyeznie. Hozzáállásával, edzésmunkájával példaképe lehet az egyesület fiatalabb
versenyzőinek is.
Szintén májusban rendezték a Nyíltvízi úszóversenyt Portugáliában. Székelyi Dániel a Magyar
Válogatott színeiben a fiúk 10 km-es versenyszámában kiváló teljesítménnyel szerzett
bronzérmet.
Júniusban Kecskeméten zajlott az Országos Ifjúsági Bajnokság.
Az idei ifjúsági bajnokságon egy nagyon fiatal csapat vett részt egyesületünk színeiben. A csapat
rangidős versenyzője Takács Tamás is még csak 16 éves, a többiek még ennél is fiatalabbak.
Mindezek ellenére a csapat a 10. helyen végzett, két bronzéremmel, az egyesületi
pontversenyben, 37 csapat közül. Úszóink 12 döntőben úsztak.
Júliusban Debrecen adott otthont az Országos Felnőtt Bajnokságnak.
Remekül szerepelt „ifi” csapatunk a felnőtt bajnokságon. Csapatunk legidősebb versenyzője is még
alig lépett be a „felnőtt” korba, mégis szereplésünk a kilenc döntővel és a nyolc középdöntővel
minden dicséretet megérdemel.
Külön büszkeség, hogy hat váltónk került döntőbe, ebből a 4x200-as fiú gyors váltó ezüst, a
4x100 m fiú-lány gyors váltó pedig bronzérmet szerzett! 4. helyezett a 4x100 fiú gyors, 5. a
4x100 lány vegyes és Székelyi Dani (800 gyors), 6. 4x100 fiú vegyes, Mészáros Márk (200
vegyes), Székelyi Dani (1500 gyors), 8. pedig a 4x200 lány gyors, Török Eszti (50 hát) és Márton
Ricsi (1500 gyors).
Külön dicséret illeti Kurdi Zsófiát, aki mind egyéniben, mind a váltókban parádés úszást és
eredményeket produkált.
Júliusban zajlott Egerben az Országos Serdülő Bajnokság.
Egyesületünk 10 éremmel tért haza, 2 arany, 4 ezüst és 4 bronz, 1 negyedik, ötödik és hatodik
helyezés.
Márton Richárd kiemelkedően szerepelt, egyetlen 4. helyezés mellett, valamennyi számban
amiben indult érmet szerzett, 2 aranyat, 3-3 ezüstöt és bronzot.
Márton Richárd egész éves remeklése mellett igazi öröm Kurdi Zsófia fejlődése, aki a szezon
második felében szinte úszásról úszásra javult több számban is, és örülhetünk Takács Tamás hosszú
sérülés-betegség utáni visszatérésének, két döntő, egy érem!
Székelyi Dániel meghívást kapott a szintén Horvátországban Stari Grad-ban rendezett FAROS
Maraton, elnevezésű 16 km-es nyíltvízi úszóversenyre. Bajnokunk nagyon szép eredményt elérve,
a 9. helyen végzett.

2014. szeptemberében Horvátországban ismét megrendezték a nyíltvízi úszóversenyt, melyre
kiutaztak tanítványaink. Tarolt a Budafóka Porecben!
A horvátországi versenyen 5km-es távon több versenyző is az első 10-ben végzett a csapatból.
Lányoknál Kurdi Zsófi 8. Mészáros Dóra 6. Székelyi Fruzsina pedig 2. helyen végzett.
A fiúknál Márton Richárdnak sikerült magát a legjobb 10-be, egészen pontosan a 7. helyre
beúsznia.
Székelyi Dániel 1. helyen végzett.

Székelyi Dániel úszónknak, aki a válogatott tagja, a 45. Jarak-Sabac Marathon-on, Szerbiában,
a 19 km-es folyami versenyen második helyezést sikerült elérnie.
Büszkék vagyunk Székelyi Dánielre, aki kijutott a Berlini Európa Bajnokságra. Bár betegen
úszott Dani és az 5km-es versenyszám közben már nagyon rosszul érezte magát, 24. helyen
érkezett célba.
A XI. Nyílt Országos Rövidpályás Úszó Bajnokságon, Százhalombattán, ötvenöt egyesület 375
versenyzője állt rajthoz, köztük egyesületünk sportolói is. A háromnapos megmérettetésen 57
korosztályos csúcsidő született, amelyből három Márton Richárd nevéhez fűződik, aki 400m és
200m férfi gyorsúszásban, valamint 100m férfi pillangóban remekelt. Sári Péter 100m férfi
gyorsúszásban és Kurdi Zsófia 100m női vegyes úszásban úszott korosztályos csúcsot.
A versenyen a két felnőtt országos csúcs közül az egyiket szintén a Budafóka versenyzői, Bujtor
Dávid, Kurdi Zsófia, Kurucz Zsuzsanna és Mészáros Márk úszták a 4 X 50 méteres mix
gyorsváltóban. Időeredményük 1:36,71, amellyel aranyérmet is szereztek.
A 15 éves Márton Richárd olyan időt (3:50,28) úszott 400 méter gyorson, amellyel egy
másodpercre megközelítette a jelenlegi felnőtt világbajnoki, ill. olimpiai kiküldetési szintet
(3:49,55), így nagy az esély arra, hogy a közelgő felnőtt világversenyekre és az olimpiára a
Budafóka XXII.SE is tud versenyzőt küldeni.
A Kurucz Zsuzsanna, Kurdi Zsófia, Mészáros Dóra és Török Eszter alkotta négyes 4x50m női
gyorsváltóban, míg Kurucz Zsuzsanna, Kurdi Zsófia, Szabados Adél és Török Eszter 4x50 m női
vegyes váltóban bizonyultak a második legjobbnak.
Harmadik helyen végeztek a 4x50m mix vegyes váltó tagjai, Székelyi Dániel, Márton Richárd,
Török Eszter és Kurdi Zsófia, 1500 méter férfi gyorsúszásban Székelyi Dániel lett bronzérmes,
Mészáros Márk pedig három versenyszámban is felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A csúcsidők és érmek mellett Százhalombattán tizenkilenc helyezés is született az egyesület
számára, így negyedik helyen végeztek a pontversenyben.
A bajnokság három napja alatt Kiss László szövetségi kapitány több alkalommal is gratulált
Horváth Tamásnak, az úszó szakosztály vezetőjének, Gyárfás Tamás, az Úszó Szövetség elnöke
pedig, aki az eredményeket látva szintén kifejezte elismerését.
A Magyar Úszó Szövetség elnöke arra is kitért, hogy szeretné, ha létrejönne a XXII. kerület
vezetése, a Hajós Alfréd Tanuszoda és az úszó szövetség közötti kapcsolat.
Márton Richárd 15 éves sportolónk olyan időt úszott 400 méter gyorson, amivel 1 másodpercre
megközelítette a jelenlegi felnőtt Világbajnoki, ill. Olimpiai kiküldetési szintet.
Világbajnoki szint:
3:49,55
Márton Richárd ideje:
3:50,28
Ezzel az időeredménnyel van realitása annak, hogy a Budafóka XXII.SE versenyzőt tud küldeni a
közelgő felnőtt világversenyekre és az Olimpiára, Horváth Tamás vezető edző kitartó, áldozatos
munkájának köszönhetően.
A Közép-Európai Nyolc Nemzet Kupáján, Prágában, ami a serdülő válogatottak versenye,
első helyen végeztünk 400 m gyorson és 4 x 100 m gyors váltóban, ezüst érmes lett a 4 x 200 mes gyors váltónk, és bronz érmet szereztünk 200 m gyorson.
Az Országos Maratonúszó Bajnokságon, Debrecenben, Székelyi Dániel, kiváló úszónk, két
bronzérmet szerzett, 10km-es és 5 km-es távon is.
Az év végi záró vacsorán kerületünk polgármestere bejelentette, hogy elkészültek a tervek és
bővíteni fogják a Hajós Alfréd Tanuszodát egy 33 méteres medencével, mivel ezt, sikeres
szakosztályainknak köszönhetően kinőttük. A kerület büszke ránk.
Idén az év végi összesítésben már az 5. helyen zártunk, a MUSZ pontversenyében.
( mellékletben csatolva )
Ha a támogatási program folytatódik, akkor egyesületünk és az egyesületnek helyet adó XXII.
kerületi uszoda, a bővítés következtében egyik fellegvára lehet az utánpótlás nevelésnek!
Köszönjük Horváth Tamás vezető edző és Takács Imre edző, Deák Tamás segéd edző munkáját.
Az előkészítő csoportokkal Kiss Valéria és Vándor Béla testnevelő foglalkozik.

A Rövidpályás Országos Bajnokság pontversenyének végeredménye
Százhalombatta 2014. november 6-8.
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Kőbánya SC
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A BFSE által az alábbi Felnőtt Országos csúcs született
Versenyszám
4*50m mix gyorsváltó

Versenyzők
Idő
Mészáros Márk
Kurucz Zsuzsanna
1:36,71
Kurdi Zsófia
Bujtor Dávid

A BFSE által az alábbi Évjáratos csúcsok születettek
Versenyszám
400m férfi gyorsúszás
200m férfi gyorsúszás
100m férfi gyorsúszás
100m női vegyesúszás
100m férfi pillangóúszás

Születési év
1999
1999
2002
2001
1999

Versenyzők
Márton Richárd
Márton Richárd
Sári Péter
Kurdi Zsófia
Márton Richárd

Idő
3:50,28
1:50,46
0:57,26
1:05,01
0:56,26

BFSE egyéni eredmények 1-8. helyezésig
Versenyszám

Helyezés

Versenyző

Idő

100m férfi gyorsúszás

3. helyezett Mészáros Márk

0:49,39

100m férfi vegyesúszás

3. helyezett Mészáros Márk

0:54,93

1500m férfi gyorsúszás

3. helyezett Székelyi Dániel

15:28,87

50m férfi hátúszás

3. helyezett Mészáros Márk

0:25,09

1500m férfi gyorsúszás

4. helyezett Márton Richárd

15:33,56

200m férfi gyorsúszás

4. helyezett Mészáros Márk

1:49,60

400m férfi gyorsúszás

4. helyezett Márton Richárd

3:50,28

100m női mellúszás

5. helyezett Török Eszter

1:10,43

200m férfi gyorsúszás

5. helyezett Márton Richárd

1:50,46

50m női gyorsúszás

5. helyezett Kurucz Zsuzsanna

0:26,10

100m női vegyesúszás

6. helyezett Török Eszter

1:04,13

200m férfi vegyesúszás

6. helyezett Mészáros Márk

2:02,94

100m férfi gyorsúszás

7. helyezett Bujtor Dávid

0:51,04

400m férfi gyorsúszás

7. helyezett Székelyi Dániel

3:55,01

50m férfi gyorsúszás

7. helyezett Mészáros Márk

0:22,96

50m női hátúszás

8. helyezett Mészáros Dóra

0:30,03

BFSE váltó eredmények 1-8. helyezésig
Versenyszám

Helyezés

4*50m mix gyorsváltó

1. helyezett

4*50m női gyorsváltó

2. helyezett

4*50m női vegyesváltó

2. helyezett

4*50m mix vegyesváltó

3. helyezett

4*50m férfi vegyesváltó

5. helyezett

4*50m férfi gyorsváltó

5. helyezett

VÍZILABDA SZAKOSZTÁLY:

Versenyzők
Mészáros Márk, Bujtor Dávid
Kurucz Zsuzsanna, Kurdi Zsófia
Kurucz Zsuzsanna, Kurdi Zsófia
Mészáros Dóra, Török Eszter
Kurucz Zsuzsanna, Kurdi Zsófia
Szabados Adél, Török Eszter
Székelyi Dániel, Márton Richárd
Török Eszter, Kurdi Zsófia
Mészáros Márk, Bujtor Dávid
Takács Tamás, Márton Richárd
Mészáros Márk, Bujtor Dávid
Márton Richárd, Székelyi Dániel

Idő
1:36,71
1:45,14
1:56,09
1:50,32
1:42,79
1:33,89

2014. szeptemberében az újjászervezett csapatokkal elindultunk a BVLSZ által szervezett 2002-es
és 2003-as gyermek bajnokságban.
2014. szeptember 01-től Bolysza Orsolya edzőnő segíti munkánkat, aki az előkészítő csoporttal
foglalkozik.
Jelenleg 30-40 fős létszámmal dolgozunk, melyben 2002-es 2003-as, 2004-es és 2005-ös és
esetenként 2006-os születésű gyermekek vannak.
A bajnokságokban a gyermekek versenyeztetését Horváth József vezető edző végzi.
Jelenleg heti öt alkalommal, 90 perces edzést tartanak, minden délután 16.00-tól 17.30-ig, két
helyszínen.
A 2002-es bajnokság alapszakaszában 3 győzelemmel zártunk, így az alsó házban folytatjuk a
versenyzést.
A 2003-as bajnokságban 3 csoport van 9 esetenként 8 csapattal.
Az alapszakasz 16 mérkőzéséből 8-at megnyertünk, 24 pontot szerezve, és ezáltal a 9 csapatos
csoportunkban a 4. helyen végeztünk.
A rájátszásban 2015- januárjától, három részre bontják a csoportokat, így csapatunkkal a
középcsoportban folytatjuk a küzdelmeket, a 10-18 helyezésért.
Ez jó eredménynek számít, tekintettel arra, hogy több gyermeknek ez az első bajnoksága, tehát
mindösszesen 4 hónapja szerepelnek mérkőzéseken.
A csapatnál jó a szülői munkaközösség, a mérkőzéseken sok szülő vesz rész és szurkol a
gyermekének, a csapatnak.
Terveink között szerepel a létszám növelése, ezáltal több bajnokságban tudnánk a gyermekeket
versenyeztetni.
Szeretnénk a gyermekeket sportra, egészséges életmódra nevelni, melynek során jobb, teljesebb
életet élhetnek.
A szakosztály edzői: Horváth József vezető edző, Bojsza Orsolya edző.
GÖRKORCSOLYA és TRIATLON szakosztályunk továbbra is előkészítő jelleggel, a hasznos
szabadidő eltöltés szolgálatában tevékenykedik.
Sportolóink nem leigazolt versenyzők.
A tehetséges gyermekeket az alapozási időszak után tovább irányítjuk nagyobb egyesületekbe.
Görkorcsolya edző: Karsay Ferenc, triatlonosokkal Haász Ferenc foglalkozik.

SZINKRONÚSZÓ SZAKOSZTÁLY:

A legjobb tanítványunkkal Harkai Bíborka személyében 2014. március 9-én a szövetség által
meghirdetett összetartó edzésen vehettünk részt (X.ker. Kőér uszoda), ahová 2002 és 2003-ban
született lányokat hívtak meg. Viszonylag nagy létszámmal jelentek meg (30-40fő).
Tornateremi gyakorlatokkal kezdtünk, ahol ugrások bizonyos kivitelben és ismétlésszámmal,
fekvőtámaszok, bordásfalon végrehajtott feladatot és hajlékonyságot mértek. Értékelték őket és a
„lányunk” az első 10-ben benne volt.
A vízi feladatoknál szembesültünk, hogy az időre úszással kicsit le vagyunk maradva a többiekhez
képest. A szinkronúszó elemek bemutatásával már jobban szerepeltünk.
A gyerekkorosztály válogatott keretébe nem kerültünk be, viszont fontos tapasztalatokkal
gazdagodtunk.
A középhaladó csoporttal FINA szabály szerinti versenyeken, igyekeztünk részt venni. Ez az év a
szigorúbb verseny szabályok megtanulásának, elsajátításának éve volt.
Országosan az alsóbb középmezőnybe tartozunk.
Célunk, hogy a rangsorban előrébb jussunk.
Külső
megjelenésünk
színvonalának
úszódresszt, táskát és pólót szereztünk be.

emelése

érdekében

egységes

arculatú

Az óvodás és kisiskolás korúak mozgáskoordinációja az elmúlt év alatt kialakult, testsémájukkal
tisztában vannak. 2014 szeptemberétől a kezdő csoportnak heti háromszor tudunk vízi edzést
biztosítani az eddigi egyhez képest.
Tartásjavítás céljából hétfői napokon balett órán vesznek részt a lányok.
Szakmai továbbképzésünk ez évben sem maradt el. Magyarországon elismert edzők és nemzetközi
bírák tartottak, akik 2014. november 5-‐9. között Bécsben megtartott nemzetközi „clinic“-‐en
elhangzottak szakmai anyagát adták át:
-

Bíráskodást befolyásoló tényezők, Külső tényezők (fürdőruha, smink,
arckifejezés, sportoló alakja, víz alatti mozgása)

-

szinkronúszáshoz szükséges képességek

-

akrobatika

2014. évi versenyek :






Synus Kupa 2014. február (Budapest)
Orka Kupa 2014. március (Székesfehérvár)
X. Mobilkor Delfin Kupa 2014..június . (Monor)
IV. Hungarian Open 2014. július (Érd)
Honvéd Kupa 2014. december (Budapest)

Terveink a következő évre

A 2015-es évben szeretnénk leigazolt versenyzőinkkel az elért helyezéseinket megtartani, ill.
előbbre lépni.
Folytatjuk a nemzetközi versenyeken való indulást is.
Vállaljuk, hogy helyet adunk országos vízilabda versenyeknek . A nyári időszakban
szakosztályainknak táborokat szervezünk.
Az egyesület aktívan közreműködik a kerület és a környező kerületek, települések sport életében.
Az egyesületben főként kerületünk lakosai sportolnak, de a XI. kerületből és Budaörsről, Érdről,
Diósdról, Tárnokról, Szigetszentmiklósról is járnak fiatalok és idősek egyaránt.
Sportversenyekkel hívjuk fel a figyelmet a sport napjára.
Rendszeresen rendezünk úszóversenyeket a gyermek és senior korosztálynak.
Szeretnénk tovább fejleszteni honlapunkat.
Szervezünk továbbra is beteg és idős embereknek úszásoktatást, valamint rehabilitációs és
aquafitness foglalkozásokat.
Kelt: Budapest, 2015.01.10.

…...............................................
Bodnár Tamás
elnök

