A VÍZILABDA SPORTÁG KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA
2010 - 2014

1. Helyzetelemzés
1.1 A sportág nemzetközi és hazai sportéletben betöltött szerepe
A vízilabda Magyarország legeredményesebb csapatsportága. A sportág története során
csapataink 9 olimpiai bajnokságot, 4 világbajnokságot (2 férfi, 2 női), 14 Európabajnokságot (12 férfi, 2 női), 4 Világ Kupát (3 férfi, 1 női), 2 Világ Ligát nyertek (férfi)
férficsapatunk az utolsó három olimpián 2000, 2004, 2008 aranyérmet szerzett.
Sportdiplomáciai tevékenységünk kiegyensúlyozott és eredményes, hatékony, a fontos
kérdésekben elérjük céljainkat.
Magyarország elnyerte a jogot a 2014. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezésére.
1.2 Nemzetközi szövetségek taglétszáma
Világszövetség: FINA
Taglétszám: 201
Európai szövetség. LEN
Taglétszám: 54
1.3 A nemzetközi sportági életet és az eredményeket meghatározó országok, csoportok és
Magyarország ezekhez való viszonya
Meghatározó nemzetek, csoportok: Olaszország, Oroszország, Ausztrália, USA, Görögország,
Spanyolország, Szerbia, Montenegró
Magyarország vezető szerepe a világ vízilabdázásában megkérdőjelezhetetlen. Sok országban
a vízilabda alapjait magyar szakemberek alakították és alakítják ki.
Kapcsolataink kiegyensúlyozottak, általában problémamentesek.
Feladat
 Vezető szerepünk megőrzése
 Kapcsolatok továbbmélyítése
 Érdekérvényesítő képességünk javítása
2. A hazai szövetség tagegyesületeinek száma, a szövetség taglétszáma, sportágat űzők
becsült összlétszáma, tendenciák.
Az MVLSZ tagegyesületeinek létszáma 78, taglétszáma 4800 fő, a sportágat űzők létszáma
8-10.000 fő közé tehető. A csapatok számának növekedését (és így a sportágat űzők
létszámának növekedését is) erősen korlátozza a létesítmények hiánya, illetve
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korlátozott használati lehetősége, költsége. A sikerek hatására az MVLSZ tagjainak
létszáma 2000 óta duplájára emelkedett. Budapesten jelenleg egy újabb
egyesület/szakosztály számára nem lehet edzés lehetőséget biztosítani. Kiemelt feladat a
sportolói létszám növelése.
2.1 A sportág szervezeti és irányítási rendszere
A szakszövetség szervezeti
felépítése:
Közgyűlés

Főtitkár

Elnök, Alelnökök, Elnökség

Ellenőrző
Testület

Regionális Szervek

Iroda
Bizottságok

Szövetségi kapitányok
OB I-es Vízilabda Liga
Vízilabda Edzők Szakmai Testülete

3. A sportág jelenlegi helyzete és a szövetség tevékenysége
A Szövetség az Alapszabályban meghatározottaknak megfelelően kiírja, szervezi és
lebonyolítja a nemzeti bajnokságokat, a Magyar Kupát, és egyéb tornákat, kupákat szervez
tagjai részére, működteti és versenyezteti a felnőtt és korosztályos válogatott csapatokat,
részt vesz a nemzetközi szövetségek munkájában.
A 2010/2011. szezontól az OB I osztályú bajnokságok nyílt (vegyes) rendszerben
kerülnek kiírásra.
3.1 Verseny és élsport
Az MVLSZ által szervezett és lebonyolított bajnokságokban résztvevő csapatok száma:
Férfi bajnokságok
OB I
12 csapat
OB I/B
18 csapat
OB II
nyílt
Budapest Bajnokság 16 csapat
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Női bajnokságok
OBI.
OBI/B

8 csapat
8 csapat

3.2 Utánpótlás –nevelés
Országos fiú bajnokságok
Ifjúsági
18 csapat
Serdülő
20 csapat
Gyermek
24 csapat
Női bajnokságok

24 csapat

Regionális bajnokságok (fiú):
Dunántúl:
Csongrád:
Budapest:

28 csapat
30 csapat
47 csapat

3.3 Iskolai, diák- és felsőoktatás
Az MVLSZ több mint 10 éve működteti a „Sulipóló” bajnokságot.2010.-ben 450 csapat vett
részt a versenyeken. Ez közel 4500 iskolás gyermek bekapcsolódását biztosítja a vízilabda
sportágba.
A kiemelkedő sportteljesítmények meghatározó feltétele a sportolók magas színtű fizikai,
szellemi képességeinek együttes megléte. Különösen igaz ez a vízilabda sportágra. A
kiemelkedő szellemi képességeket az aktív sportolói időszakban, illetve azt követően elért,
az élet más területén jelentkező eredmények is igazolják.
A különböző bajnokságokban több egyetemi, főiskolai csapat vesz részt (OSC,
Dunaújvárosi Főiskola, MAFC, YBL).
3.4 A rekreációs célú sport, (szabadidősport)
Az elmúlt években egyre inkább divatba jöttek a különböző csapatsportágak „strand” vagy
„street” változatai. A sportág népszerűsítése érdekében szükséges a strand-vízilabda
felkarolása.
További ígéretes „találkozási felületek” lehetnek a strandokon, uszodákban,
tanuszodákban elhelyezett, mobil kapuk.
Szükséges a sportágat népszerűsítő nyári táborok (nem „profi”) szervezése.

3

3.5 A fogyatékosok sportja területén
Az MVLSZ, nemzetközi szerepléseik alkalmával, felszereléssel támogatja a Siketek
válogatottját, akik több kitűnő eredményt is elértek.

Feladat




Egyesületek számának növelése
Sportolói létszám emelése
Infrastruktúra helyzetének javítása











Válogatott csaptok versenyeztetése és menedzselése
Egyesületek támogatása
Általános-, és középiskolai, egyetemi, főiskolai kapcsolatok kiépítése
Csapatok létszámának növelése
Új régiók bevonása a vízilabdasportba
Együttműködés kialakítása az oktatás minden szintjén (sport(os) iskolák)
Sulipóló fejlesztése
„Strand vízilabda” bajnokság megszervezése
Vízilabda sport népszerűsítése (pl, strandokon mobil kapuk elhelyezése)
Vízilabdás programok szervezése (pl. nyári tábor, edzéslátogatás)

4. Jelenlegi szakmai és infrastrukturális feltételek
4.1 Személyi feltételek
Az egyesületekben dolgozó sportszakemberek általában túlterheltek, és nem kellően
megbecsültek. A sportszervezetek egyre kevesebb főállású edzőt tudnak foglalkoztatni
Az edzők mellékállásban, szabadidejük terhére végzik feladataikat. Figyelembe véve az egyéb
körülményeket (nagy létszámú csoportok, kevés vízfelület stb) ez a minőségi munkavégzés
rovására mehet.
A szakmai munka színvonalát több más tényező is befolyásolja. Ennek csak az egyik alapvető
eleme edző, de ma már nem lényegtelen, hogy dolgozik-e, dolgozhat-e a csapat mellet erőnléti
edző, kapusedző, gyúró, pszichológus, étkezési tanácsadó, van-e állandó orvosi felügyelet,
vannak-e felmérések, speciális vizsgálatok, a kiválasztásnál használják-e
(ismerik-e), figyelembe veszik-e a legújabb orvosi eredményeket, lehetőségeket, illetve, hogy
a csapatot, egyesületet milyen felkészültségű sportvezetők irányítják, menedzselik?
Ezek szempontok egyre fontosabbak a sportágkiválasztásánál. Amennyiben az egyesületek nem
biztosítják, nem tudják biztosítani a megfelelő körülményeket úgy egyre több gyermek és szülő
fordul el a sportágtól. Különösen éles lehet a különbség akkor, ha más sportágaknál
alkalmazzák, használják ezeket a lehetőségeket.
Ugyanez az eredménye annak, ha nem kellően felkészült, „mellékállásban” dolgozó
sportvezetők tevékenykednek az egyesületeknél.
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Feladatok
 Edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése
 Modern eszközök alkalmazása a kiválasztásban, a felkészítésben
versenyeztetésben
 Főállású edzők, sportvezetők számának növelése
 Instruktori rendszer kialakítása
 Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba
 Szakosztályonként legalább egy-egy pszichológus és masszőr alkalmazása
 Szükség esetén specialisták bevonása (gyógytornász, dietetikus stb.)

és

a

4.2 Infrastruktúra
A létesítményhelyzet részben – elsősorban vidéken – javult. Debrecenben és Miskolcon,
Hódmezővásárhelyen új, fedett uszodák épültek. Debrecennek már OB.I-es vízilabda csapata
van. Sajnos más „tradícionális vízilabda központokban” romlott a létesítmény helyzet. Néhány
esetben medencéket, létesítményeket kellett bezárni. A gazdasági helyzet sem kedvez az
uszodaépítésnek, felújításnak. A magas költségek gyakran visszatartják a tulajdonost,
üzemeltetőt a fejlesztésektől, vagy akár a minimálisan szükséges karbantartástól is.
Budapesten még ilyen eredmények sincsenek. Néhány magáncég által üzemeltetett medencén
kívül nem épült új uszoda Budapesten. A központi uszodák esetében némi javulást jelentett a
Széchy-medence átadása, de ez nem elegendő a vizes sportágak igényeinek kielégítésére.
Nagy előrelépést jelentene a már többször megígért uszodakomplexum megépítése. Piaci
alapon az egyesületek a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett nem tudják a magánuszodákat
igénybe venni.
A meglévő uszodák használata is korlátozott. Egyrészt más sportágakkal kell - néha szó
szerint - küzdeni a lehetőségért, másrészt a „közönség úszások” korlátozzák a lehetőségeket.
Tarthatatlan az a helyzet – elsősorban Budapesten - hogy 8-12 éves gyerekek este 9 után
járnak haza, mert akkor van pálya.
A medencék téli befedésével országosan is sokat lehetne javítani a helyzeten.
Az új társasági adó törvény lehetőséget biztosít arra, hogy uszodafejlesztési projekteket is
megvalósítsunk.
Feladat
 Uszodák műszaki állapotának felmérése, fejlesztési igények, lehetőségek felmérése
 Kihasználtság elemzése a vízilabda szempontjából (van uszoda, de nincs vízilabda és
fordítva)
 Források bevonása az elengedhetetlen felújítások, karbantartások elvégzésére
 Medencék befedése
 Kiszolgáló egységek állapotának javítása (öltöző, zuhanyzó, közösségi terek)
 Új lehetőségek – vízfelületek felkutatása
 Tanuszoda program elindítása
 Új uszoda építése
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5. Utánpótlás
Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés szervezettségén, eredményességén múlik.
A vízilabdasport rendelkezik megfelelő utánpótlás bázissal, de jól látszanak azok a
hiányosságok, amelyek hosszabb távon, nagymértékben ronthatják az utánpótlás és a
felnőtt eredményeket.
Szövetség, egyesület, állami sportvezetés, szponzor, szurkoló legfontosabb feladata, hogy
minden eszközzel támogassa az eredményes utánpótlás nevelést. Néhány budapesti
klubban nagyon eredményes műhelymunka folyik. Sajnos vidéken ritkábbak az ilyen
szakmai bázisok. Alapvető feladat, hogy az utánpótlás bázisokat tovább fejlesszük,
növeljük a számukat, és képzéssel, szakemberekkel, eszközökkel, pénzzel segítsük az itt
folyó munkát.
A sportolás, versenyeztetés egyre nagyobb terheket ró a szülőkre, az egyesületekre és a
támogatókra.
Uszodabér, belépők, felszerelés, utaztatás, szállásdíjak, versenybírói díjak, edzői bérek,
közterhek, étkezés, táplálék kiegészítők, felmérések, edzőtáborok. csak egy-egy elem,
amelyekből összeállnak egy csapat működtetetésének költségei.
Az MVLSZ a korosztályos válogatottak megfelelő menedzselésével, képzések, szakmai
táborok megszervezésével, támogatások megszerzésével, a versenybírói díjak
átvállalásával, műhelytámogatással, megjelenési lehetőséggel, utánpótlás kupák kiírásával
tudja segíteni a csapatok munkáját.
Az elnökség messzemenően figyelembe veszi az érintett szervezetek (Liga, Utánpótlás
Bizottság, Szakmai Testület) javaslatait.

Feladat








Utánpótlás csapatok kiemelt menedzselése
Versenyeztetés költségek fedezetének megteremtése
A napi munkavégzés feltételeinek javítása
Megfelelő versenyeztetési rendszerek kialakítása
Szakmai bizottságok támogatása
Szakmai fórumok szervezése
Programalkotás

6. A sportág finanszírozása
A sikerek és a jelentős szponzori bevételek hatására a Szövetség anyagi helyzete az elmúlt
években stabilnak volt mondható.
Az állam által juttatott összegek nem fedezik a tényleges kiadásokat. Mivel mind a férfi, mind
a női szakágban a világ élvonalában szerepelnek csapataink, nagyon nehéz a magas szintű
szakmai munkához biztosítani a megfelelő anyagi feltételeket. Az elmúlt évek gyakorlatában
szövetségünk 1 állami forinthoz 1,5 – 2 Ft szponzorpénzt tett hozzá.
Az állami finanszírozáshoz nem lehet hozzászámítani a különböző alapítványokon keresztül a
sportolókhoz, edzőkhöz eljuttatott pénzt, mert egyrészt ezek általában valamilyen
eredményeléréséhez kötöttek (pl. eredményességi jutalom), másrészt ezek az összegek nem a
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szövetség munkáját segítik. A különböző csatornákon a szövetséghez eljuttatott pénzekhez
való hozzájutás nagyon nehéz.
Az állami sportfinanszírozás rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül. Az „egy
csatornás” rendszer remélhetőleg tisztább viszonyokat teremt, és egyszerűsíti az
adminisztrációs feladatokat.
Feladat
 A stabil működés biztosítása, a szponzori háttér megtartása,
 Az új TAO törvény lehetőségeit kihasználva további források bevonása, új programok
elindítása, a régi programok (pl. versenybírói díjak átvállalása) működtetése
 Az „eredményességi” táblázaton elfoglalt 2-3 helyünk megőrzése.
7. Szakemberképzés- továbbképzés
7.1 Edzők
Az edzőképzés különböző szinteken, országosan elérhető rendszerben működik.
o Semmelweis Egyetem (TF)
o Önkormányzatok
o TF Továbbképző Intézet
o OKJ-s képzések
Az MVLSZ a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotta, és hatályba léptetette
„Képzési és Minősítési Szabályzatát”.
A sportág népszerűsége miatt egyre többen próbálnak meg valamilyen képesítést szerezni.
A régiók fejlődése, illetve új csapatok, területek bekapcsolása növelheti az edzők,
sportszakemberek iránti igényt.
További előrelépés ezen a területen akkor lehetséges, ha egységes továbbképző rendszert
tudunk kialakítani, így biztosíthatjuk a képzés(ek) szakmai felügyeletét, állandó szakmai
színvonalát. Különösen fontos ez azért, mert egyre több olyan ember szeretne
bekapcsolódni a vízilabda életbe, akik eddig nem tevékenykedtek aktívan a sportágban.
Az MVLSZ több olyan szakkönyvet is megjelentetett az elmúlt időszakban, amelyek
komoly segítséget nyújthatnak nemcsak a gyakorló edzőknek, de a sportág iránt érdeklődő
testnevelőknek, szimpatizánsoknak is.
7.2 Játékvezetők, versenybírók, digi-titkárok
Az MVLSZ elnöksége a létrehozta a Képzési és Továbbképzési Bizottságot. A Bizottság
elkészítette a játékvezetők és versenybírók képzésének és továbbképzésének szakmai
tervezetét. Minden évben megszervezi a tanfolyamokat, képzéseket. Ez biztosítja a
folyamatos szakember utánpótlást a sportág részére.
Bevezetésre került az a feltétel is, hogy az aktív játékvezetőknek és versenybíróknak is
minden évben számot kell adniuk felkészültségükről, illetve szakmai tréningeken kell
részt venniük.
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Feladat





Szakmai színvonal fenntartása, emelése
Folyamatos képzési és továbbképzési rendszer felépítése és működtetése
Szakkönyvek elkészítése és kiadása

8. A sportág marketingje, kommunikációja
8.1 Marketing
Sajnos az állandó pénzhiány miatt nem, vagy csak nagyon kevés pénz jut erre a területre,
miközben a szponzorok elvárásai – jogosan – nőnek. Kiemelt fontosságú, hogy
szponzoraink elégedettek legyenek. Elkerülhetetlen a terület fejlesztése, állandó
munkatársak felvétele, vagy külső szaktanácsadók bevonása.
.
A vízilabdának vannak ismert, elismert és népszerű „arcai”, mégsem tudjuk kihasználni
megfelelően a lehetőségeket.
A vízilabdát egyetlen „brand”-ként kell kezelni, és - marketing szempontból – felépíteni.
Feladat




Marketingmunka hatékonyságának növelése
Szponzori igényekhez való rugalmas alkalmazkodás

8.2 Kommunikáció
Az elmúlt időszakban, kihasználva az internet adta lehetőségeket, jelentősen
fejlesztettük az MVLSZ honlapját. Az összes országos bajnoki mérkőzésen
megvalósítottuk az on-line jegyzőkönyv-vezetést, így valós időben követhető az
összes mérkőzést. A játékvezető küldése, a mérkőzések bejelentése is elektronikus
úton történik.
Az MVLSZ statisztikai rendszere világszínvonalon segíti a szakemberek, az újságírók
és az érdeklődők munkáját.
AZ MVLSZ negyedévente kiadja a „Magyar Poló” című hírlevelet, amelyben
nyomtatott formában is megtalálhatóak az elmúlt időszak eredményeit. A kiadványt
minden tagszervezethez eljuttatjuk.
A férfi válogatott részére külön honlap készült. Itt a „szakmai” híreken túl mód nyílik
a játékosok jobb megismerésére, blogolásra, chatelésre. A honlapon gazdag video
galéria is található.
Az MVLSZ 2012. december 31-g szerződéssel rendelkezik a bajnoki mérkőzések
folyamatos, élő közvetítésére.
Feladat







Honlapok továbbfejlesztése
Kommunikációs csatornák szélesítése
Televíziós szerződés meghosszabbítása
On-line tv közvetítés feltételeinek megteremtése
Megjelenés a közösségi oldalakon
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9. Nemzetközi és hazai kapcsolatok
Az elmúlt időszakban sikerült fontos pozíciókat megszereznünk a nemzetközi
szervezetekben. Van magyar tagja mind a FINA, mind a LEN TWPC-nek
A válogatott csapatok szakvezetői általában elégedettek a „sportdiplomáciai”
támogatással. Nemzetközi játékvezetőink között nincs olyan, aki folyamatosan
kiemelkedő teljesítményt nyújtana.
Sportdiplomáciai sikereink közzé tartozik, hogy az MVLSZ elnyerte a 2014. évi
Európa-bajnokság rendezési jogát.
Kapcsolataink a hazai sportirányítási szervekkel kiegyensúlyozottak,
problémamentesek. Az MVLSZ képes érdekei árvényesítésére. Képviselőink több
szervezet testületében jelen vannak.
Feladat



Az MVSLZ érdekeinek, csapatainak eredményes hazai és nemzetközi
képviselete
 Aktív közreműködés a sportág szabályainak megreformálásában
10 .Sportegészségügy és doppingellenes tevékenység
10.1 Sportegészségügy
Kiemelkedő eredményeket csak úgy lehet elérni, ha a tudomány és a technika legújabb
eredményeit, felfedezéseit is igénybe vesszük a sportolók felkészítésénél. A győzelem
ma már nagyon kis dolgokon múlhat. A konkurens csapatok is igyekeznek kihasználni
a lehetőségeket. Nekünk lépést kell tartanunk velünk. Kívánatos lenne, ha nem csak a
válogatott csapatoknál, hanem minél szélesebb körben elérhetőek lenének ezek a
lehetőségek. Akár egy utánpótlás csapat munkáját is segítse pszichológus vagy masszőr.
A sportág speciális igényei miatt más a kiválasztásnál fel kell(ene) használni a
különböző szakterületek eredményeit. Komoly előrelépés történt a sérülések
megelőzése, a rehabiltácó területén is.
A tudomány által kínált lehetőségeket az edzőknek, sportvezetőknek meg kell
ismerniük és a csapatok felkészítésénél ezeket az eszközöket használniuk kell.
Az OSEI-től minden szükséges támogatást megkapunk. A válogatott keretek
rendszeresen részt vesznek a szűrővizsgálatokon.
Feladat




Edzők, sportvezetők képzése, megismertetése a folyamatosan bővülő
lehetőségekkel
Szakemberek (pszichológus, gyógytornász stb.) bevonása a sportolók
felkészítésébe
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10.2 Dopping
Válogatott sportolóink a versenyeken rendszeresen részt vesznek dopping
ellenőrzéseken.
A válogatott kereteknek pontosan kell eleget tenni a nemzetközi szövetségek felé
fennálló bejelentési kötelezettségeinknek (whereabout).
A válogatott csapatoknál szigorú szabályokat kell betartania a sportolóknak. Bármilyen
gyógyszer alkalmazásakor minden esetben kötelező konzultálni a keretorvossal, minden
bevett/ használt gyógyszerről írásban nyilvántartást kell vezetnie a sportolónak.
Feladat




Dopping tilalom betartása
Folyamatos felvilágosító munka

Feladatok összefoglalása
Szakmai célkitűzések
Az MVLSZ célja, hogy kihasználva a sportbarát törvényi környezetet, megvalósítsa
azokat a szakmai programokat és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek biztosítják,
hogy a vízilabdasport megőrizze jelenlegi színvonalát, eredményességét, hosszútávon
biztosítsa az utánpótlás nevelés és a versenyeztetés zökkenőmentes lebonyolítását.
Az egyesületeknek, a versenyeztetés támogatásával, a körülmények javításával
jelentősen emelniük kell az igazolt utánpótláskorú versenyzők számát.
Növelni kell az ezen a területen dolgozó főállású, magasan képzett edzők és
sportszakemberek számát.
Az iskolai sportban a SuliPóló program kiszélesítése, testnevelők bevonása a
kiválasztásba, felkészítésbe.
A sportág hagyományosan egyetemi, főiskolai sportágnak minősült. Sajnálatos módon
az utóbbi időben (a sportolók tanulás iránti igényének növekedése ellenére) az egyetemi,
főiskolai egyesületek meghatározó szerepe eltűnt. Ez hosszú távon megnehezíti a
sportágra jellemző fejlett szellemi színvonal fenntartását. Vissza kell állítani az
egyetemi sportegyesületek rangját.
.
Edzők, sportszakemberek folyamatos magas színvonalú képzése és továbbképzése
szintén kiemelten hangsúlyos
Strandvízilabda programok elindítása.
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A sportág finanszírozása területén
Az MVLSZ-nek kettős feladata van: a válogatott csapatok felkészítése és
versenyeztetése, valamint az MVLSZ tagszervezeteinek támogatása.
A lehető legjobban ki kell használni a TAO törvény adta új lehetőségeket. A sportági
programokat és fejlesztéseket a klubokkal együttműködve lehet és kell végrehajtani.
Az MVLSZ az elmúlt időszakban minden állami forinthoz 1,5-2 forint szponzori pénzt
tett hozzá. A stabil szponzori háttér megőrzése, szélesítése az MVLSZ egyik
legfontosabb feladata.
Létesítmények, infrastruktúra
Jelentősen és rövid időn belül növelni kell ez elérhető vízfelületek mennyiségét. Meg
kell kezdeni a leromlott létesítmények felújítását.
A medencék téli fedésével javítani kell az őszi-téli felkészülés, versenyeztetés
körülményeit.
Elengedhetetlen egy új, budapesti uszodakomplexum felépítése.
Sportág marketing
A szövetségünknek (a szövetségeknek) alkalmazkodnia kell az elvárásokhoz. A
mostaninál sokkal professzionálisabb módon kell kezelni ezeket a területeket. Ma már
nem elég megnyerni egy versenyt, azt „kommunikálni” kell és utána „el is kell adni”. A
marketing, a kommunikáció, a PR mind egy-egy olyan szakterület, amelyet a
sportvezetőknek, menedzsereknek meg kell tanulni használni, illetve megfelelő
partnereket kell kiválasztani.
Nemzetközi és hazai kapcsolatok
Cél, hogy a magyar vízilabda súlyának megfelelő képviseletet kapjon a nemzetközi és a
hazai szervezetekben. Legyen ráhatásunk a sportág életét befolyásoló döntések
meghozatalára
Célunk a kivívott hazai nemzetközi tekintélyünk megőrzése.
A 2014. évi Vízilabda Európa-bajnokság sikeres lebonyolítása. További világversenyek
rendezési jogának megszerzése.
Sportegészségügy és doppingellenes tevékenység területén
Meg kell őrizni sportágunk tisztaságát. Szigorúan és határozottan föl lépünk minden
vétség ellen.
A csapatok, sportolók felkészítésénél, a kiválasztásnál alkalmazni kell az új orvosi,
tudományos és technikai felfedezések, találmányok kínálta lehetőségeket.
Szakértők bevonásával, az új vívmányok megismerésével, elsajátításával, alkalmazásával
lehet növelni az eredményességet.
FIGYELEM
Jelen koncepció a "Kiegészítés a 2017-18-as időszakra megújított
„A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010 - 2014” c. sportfejlesztési
programhoz" című dokumentummal együttesen értelmezve érvényes.
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