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Személyi adatok: 

Név: Kis Gergő Szabolcs 

 

Születési hely, idő: Tapolca, 1988. január 19. 

 

 

Állampolgárság: magyar 

Szakmai tapasztalat:  

 Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klub- Vezetőedző (Jelenleg is) 

 Főbb feladatom, a gyermekek kiválasztása, szakosztályi edzésekre való beillesztése, a helyi 

sajátosságok figyelembevételével elősegítem a szakosztályi munka fejlődését, a sportolók 

edzéseinek irányítása, versenyekre való felkészítése. 

 Vízcseppek Sportegyesület- alelnök/sportigazgató/szakosztályvezető/vezetőedző (Jelenleg is)       

A putnoki székhellyel tevékenykedő Egyesület versenyúszással, és úszásoktatással foglalkozik elsősor-

ban, a babáktól a felnőtt korosztályig, minden szinten.  

Főbb eredményeim a 2020/21-es évben vezetőedzőként: 

 Korosztályos ranglistán 7. hely 200 méteres pillangóúszásban (2007-es korosztályban) 

 Korosztályos ranglistán 8. hely 100 méteres mellúszásban (2007-es korosztályban) 

 1. hely 2007-es korosztályban 100 méteres mellúszásban- Országos Regionális Gyermekbaj-

nokság 

 1. hely 2007-es korosztályban 200 méteres mellúszásban- Országos Regionális Gyermekbaj-

nokság 

 1. hely 2007-es korosztályban 200 méteres vegyesúszásban- Országos Regionális Gyermekbaj-

nokság 

 2. hely 2007-es korosztályban 100 méteres pillangóúszásban- Országos Regionális Gyermek-

bajnokság 

 2. hely 2007-es korosztályban 4x 100 méteres gyorsváltó tagjaként- Országos Regionális Gyer-

mekbajnokság 

 2. hely 2007-es korosztályban 4x 100 méteres vegyesváltó tagjaként- Országos Regionális 

Gyermekbajnokság 

 3. hely 2007-es korosztályban 400 méteres vegyesúszásban- Országos Regionális Gyermekbaj-

nokság 
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 Fiedler Ottó Sportegyesület– Elnök/vezetőedző (2017-2020) 

Fő feladatom volt vezetőedzőként az úszóedzések és úszásoktatások zökkenőmentes lebonyolítása, 

versenyeken való részvétel biztosítása, a versenyzők felkészítése, elnökként pedig a szervezet általá-

nos működésének koordinálása. Főbb eredményeim vezetőedzőként: 

 2017-ben 2005-ös korosztály legeredményesebb úszója 200 m hátúszás. 

 2018-ban rövidpályás országos rekordok női 1500 m gyorsúszásban. 

 2018-ban Országos Gyermek Bajnokság 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz érem. 

 2018-ban 2005-ös korosztály legeredményesebb úszója 400 m vegyes úszásban. 

 2019-ben szakmai munkám elismerése és eredményeként az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek 

a Fiedler SE Elnöki pozíciójára, mely posztot 2020. Január 25-ig töltöttem be. 

 2019-ben beválasztottak Magyarország 16 legjobb utánpótlás edzője közé, többek között a Jövő 

Bajnoka Programban képviseltem edzőként az Észak-Magyarországi Régiót. 

 2019-ben Héraklész válogatott edző. 

 2019-ben Országos Gyermek Bajnokság 1 ezüst érem, két negyedik és két hetedik helyezés.  

 2019-ben rövidpályás országos rekord női 1500 m gyorsúszásban 

 
 
    Városgazda Utánpótlás Akadémia – úszóedző/oktató (2016-2017) 

 Fő feladataim közé tartozott az iskolai úszásoktatások lebonyolítása, illetve az iskolán kívüli, 

fakultatív úszásoktatások is. Emellett nagy szerepem volt a gyerekek toborzásában, hiszen a sportban 

megszerzett eredményeim miatt bizalommal fordultak felém a szülők.  

 
 
    DMTK úszóklub igazolt úszója - (2016. február 1-től – 2016. szeptember 15-ig) 
      Ez idő alatti legfontosabb eredményem a Londonban megrendezett Európa Bajnokságon megszer-

zett 7. Hely a 4x200 m-es gyorsváltó tagjaként.  

 

  MTK igazolt úszója- (2015. október 1-től - 2016. január 27-ig)  
         Ez idő alatt sikerült megúsznom az olimpiai „A” szintet 2015. novemberében. 
 
 

  Rája’94 Úszóklub- (1994-től 2015-ig) 

 
    1994-től 2015-ig hivatásos sportolóként úsztam az ajkai Rája’94 Úszóklubnál, fontosabb ered-

ményeim a következők: 

 
Olimpiai részvétel: 

     2004- Athén 

     2008- Peking- 6. hely- 400 m vegyes 
    2012- London- 6. hely- 400 m gyors, 8. hely a 4 x 200 m gyorsváltó tagjaként 
    2016- Rio de Janeiro 
 

Európa-bajnokság-Debrecen (2012): 

 

    1. hely /800 m gyors/ 

  2. hely /400m gyors, 1500m gyors/ 

 3. hely /4x200m gyorsváltó/ 
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Világbajnokság-Sanghaj (2011): 

 3. hely /800m gyors, 1500m gyors/ 
 

Európa-bajnokság-Budapest (2010): 

 3. hely /400m gyors/ 
 

Európa-bajnokság-Eindhoven (2008): 

 1. hely /800m gyors/ 

 

Rövid pályás Európa-bajnokság- Debrecen (2007): 

     2. hely  /1500 m gyors/ 

     3. hely /400 m gyors/ 

 

Rövid pályás Európa-bajnokság- Fiume (2008): 

     2. hely  /400 m vegyes// 

 

Örökös magyar bajnok 

Háromszoros Ifjúsági Európa-bajnok 

 

Országos csúcstartó (jelenleg is aktív, élő országos csúcsok): 
400 m gyors 
800 m gyors 
1500 m gyors 
4x200 m gyorsváltó 

 

Bővebb eredménylistám megtalálható a Wikipédián: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kis Gergő 

Illetve a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján: 

http://olimpia.hu/sw-kis-gergo 

 

Egyéb díjaim: 

 Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) – 2012 

 Junior Prima Díj – 2009 

 Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) – 2008 

 

Tanulmányok: 
         

    2021.    

                Végzettég/ képesítés: Sportszervező szak- folyamatban (Egyetemi diploma) 

                Oktatást / képzést nyújtó intézmény: Debreceni Egyetem-Gazdaságtudományi Kar 

    2021.  

               Végzettség/képesítés: Uszodagépész szakképesítés 

               Oktatást / képzést nyújtó intézmény: SZÁM-PONT Oktató Központ Kft. 

    2020. 

                Végzettég/ képesítés: Sportszervező-menedzser szakképesítés (OKJ) 
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    2020. 

                Végzettég/ képesítés: Sportedző szakképesítés-vízilabda sportágban (OKJ) 

  Oktatást / képzést nyújtó intézmény: B-Form Kft. 

 
    2020. 

                Végzettég/ képesítés: Sportedző szakképesítés-testépítés-fitness sportágban (OKJ) 

  Oktatást / képzést nyújtó intézmény: B-Form Kft. 

 

     2020.  
                Végzettség / képesítés: Nemzetközi vízimentő és uszodamester (nyíltvizi és belvizi) 
                Oktatást / képzést nyújtó intézmény: Magyar Élet és Vízimentő Szakszövetség 

2014.  

Végzettség / képesítés: Sportedző szakképesítés- úszás sportágban (OKJ) 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar 

     2010.  

 Végzettség / képesítés: Fizikai közérzetjavító frissítő masszázs 

 Oktatást / képzést nyújtó intézmény: STÚDIUM Tanfolyamszervező Iroda 

2003-2007. 

  Végzettség / képesítés: Érettségi 

  Oktatást / képzést nyújtó intézmény: Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola 

 

 

Egyéni készségek és kompetenciák 

Anyanyelv: magyar 

Egyéb nyelvek: angol- Komplex „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem 

 

Számítógép-felhasználói készségek 

Microsoft Office ismerete: Word; Excel; PowerPoint; Access 

 

Járművezetői engedély:  

B kategóriás vezetői engedély 

 

 

Fő erősségeim közé tartozik a problémamegoldó képességem, gyorsan átlátom a megoldásra váró hely-

zeteket. Munkámat módszeresen, logikus gondolkodásmóddal végzem. Rendkívül fontos számomra az 

idógazdálkodás és a hatékony munkavégzés. Kitartó vagyok, bármiről is legyen szó, a munkavégézés-

ben erős motivációval rendelkezem a sikerek, és az eredmények elérése érdekében. Könnyen teremtek 

kapcsolatot az emberekkel, és ezt könnyen fent is tartom. 




