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Borkai Zsolt Úr
elnök
Magyar Olimpiai Bizottság
Igen tisztelt Elnök Úr,
Kedves Zsolt!
Megvallom, mintegy fél évszázados edzői pályafutásom legsajátosabb levelét fogalmazom meg
neked. Tisztelettel kérlek, segítsd elő, hogy választ kapjak arra: Hosszú Katinka, a magyar úszó
válogatott tagja úszik-e a magyar úszó válogatott váltójának tagjaként Győrben a Magyar
Bajnokságon, hogy ezzel biztosítsuk azt az időeredményt, melynek alapján váltóink részt vehetnek
a riói olimpiai játékokon.
Remélem, jól értelmeztem Elnök úr azon útmutatásod, mely szerint a továbbiakban a Magyar
Olimpiai Bizottság közvetít a kiemelkedő tudású úszó és az úszó válogatott szövetségi kapitánya
között.
Tisztában vagyok a jó szándékkal, ennek ellenére az a határozott véleményem, hogy sokkal
kedvezőbb lenne a közvetlen kapcsolat, mi több eddigi tapasztalataim alapján minden ettől eltérő
megoldás számomra abszurd és hosszú távon semmiképp sem vezethet sikerre. Nem segíti elő a
csapatszellemet, nem ad jó üzenetet a jövő bajnokainak, mindazoknak a fiataloknak, akiknek
teljesítménye alapján Hosszú Katinka a példakép. Ezt úgy is állítom, mint a Magyar Edzők
Társaságának egyik vezetője.
A fentiek fenntartásával, tisztelettel kérlek Elnök úr, hogy tekintélyed latba vetésével, a sport iránti
jól ismert elkötelezettségeddel, szakértelmeddel, sportszereteteddel azt próbáld meg elérni, hogy ez
a fölösleges – minek is nevezzem? – civakodás mielőbb lezáruljon és a magyar úszó válogatott a
megszokott keretek között érhesse el azokat az eredményeket, amelyekre mindeddig a Magyar
Olimpiai Bizottság is büszke volt.
Mindaddig, amíg ez az áldatlan állapot fennáll – mint a magyar úszósportnak, az eredményekért
első helyen felelős szakvezetője – Hosszú Katinkától és edzőjétől az alábbiakra szeretnék választ
kapni:
 edzőtábor igények?
 mikor, hol, milyen versenyen kíván részt venni? ki fogja benevezni Katinkát?
 számíthatunk e rá a 4x100 és 4x200 m-es gyors valamint a 4x100 m-es vegyes váltóban? A
MÚSZ április 12.-én a Magyar Bajnokságot megelőző napon Győrben kizárólag a váltók
számára FINA által elismert versenyt rendez azzal a céllal, hogy váltóink minél jobb
eredményt érhessenek el és ezáltal kivívják az olimpiai részvétel lehetőségét. Nyílván
Katinka részvételével a váltók kvalifikáció esélyei sokkal reálisabbak, mint nélküle. A
váltók olimpiai részvétele kedvező kihatással lehet mind az úszó, mind pedig az egész
magyar olimpiai delegáció létszámának alakulására is.

 tervezi e az olimpiai tesztversenyen történő indulását?
 Katinka edzője Shane Tusup az olimpiai felkészülés további menetét, terveit, kivel és
hogyan kell, hogy egyeztesse?
A Magyar Úszó Szövetség Alapszabályban meghatározott feladata és felelőssége a nemzeti
válogatott működtetése, elősegíteni a sportághoz tartozó sportolók részvételét a nemzetközi
sporteseményeken. Ennek a feladatnak szeretnénk tagszervezeteink, a MOB, az állami
sportvezetés, a Kormány felé felelősséggel eleget tenni. Értelmezésünk szerint Katinka ennek a
közösségnek a nélkülözhetetlen része.
Tisztelettel kérem, hogy a sikeres együttműködés és olimpiai szereplés érdekében ezekre a
kérdéseinkre mielőbb egyértelmű választ kaphassak.
Budapest, 2016. február 4.
Őszinte tisztelettel,

Kiss László
szövetségi kapitány, mesteredző

