
UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget  
  2019. évi nyári edzőtábor tájékoztató 

!
Tisztelt Szülők! Kedves Sportolóink!    !
Ezúton szeretnénk ismertetni a nyári edzőtáborunk időrendjét és programját.  
 
A nyári tábor fontosságát, a sportolók fejlődésében betöltött szerepét nem tudjuk elégszer 
hangsúlyozni, ezért kérjük a Szülőket, biztosítsák gyermekük részvételét a nyári tábor minden 
napján.  
 
A nyári szünet előtti edzésprogramunk:  
 
     •      Utolsó edzésnap: 2019. június 14. (péntek)  !
Az idén is megrendezzük idényzáró, díjkiosztó rendezvényünket. !
     •      Ideje: 2019. június 16. (vasárnap) 15.00 órától 

  
     •      Helye: Pálvölgyi-barlang bányaudvar, Budapest II. Szépvölgyi út 162. 

 !
A nyári táborozás ismertetője: 
 
Az edzőtábor helye: 

      •    Balatonlelle - edzőtábor 2., 3. és 4. hetében  

      •    Margitsziget, Hajós Alfréd uszoda - edzőtábor teljes időtartamában 
• Palatinus Strandfürdő – edzőtábor 1 – 6. hetében 

A tábor ideje: 2019. július 15. (hétfő) – augusztus 30. (péntek) 

• 1. hét július 15 - 19. (hétfő-péntek)   
• 2. hét július 22 - 26. (hétfő-péntek)      
• 3. hét július 29 - augusztus 02. (hétfő-péntek)       
• 4. hét augusztus 05 - 09. (hétfő-péntek)  
• 5. hét augusztus 12 - 16. (hétfő-péntek) 
• 6. hét augusztus 19 - 23. (hétfő-péntek)  
• 7. hét augusztus 26 – 30. (hétfő-péntek)  
 •     augusztus 30 – 31. (péntek-szombat) „1 nap vízilabda” rendezvény 

Terveink szerint a játékosok a második héttől kezdődően háromszor egy hét – hétfőtől-
péntekig – időtartamban ismét a Balatonon – Balatonlelle, Balatonboglár - táboroznak 
felváltva turnusokként 100-100, ill. 140 fős létszámban. Csapataink - leány és fiú ifi, leány és 
fiú serdülő, leány és fiúgyermek, 2006-os, 2007-es és 2008-as fiú korosztályos csapatok. 

http://www.uvse.hu/index.php/az-egyesuletunkrol/2012.-evi-nyari-edzotabor.html


 
 
 
Előkészítő csoportjaink az első hat héten a Palatinus Strandfürdőben, a hetedik héten a 
Hajós Alfréd Sportuszodában edzőtáboroznak.  
 
A tábor programja 
 
1. hét   2019. július 15 – 19. (hétfőtől-péntekig)  
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   
17.00 óra táborzárás  !
2 – 4. hét  2019. július 22 – augusztus 09. 
Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda,  
Balatonlelle, Balatonboglár 
2. héten utazó csapatok: 2008-as, 2007-es, 2006-os fiú csapatok (100 fő) 
3. héten utazó csapatok: ifjúsági, serdülő, gyermek (2005-ös) fiú csapatok  (100 fő) 
4. héten utazó csapatok: ifjúsági, serdülő, gyermek (2005-ös és fiatalabb) leány csapatok, 
                                          2008-as, 2007-es fiú csapat  (140 fő)  
Az utazó játékosokat a szakmai igazgatóval egyeztetve a csapat edzője jelöli ki. (nem 
automatikusan utazó az adott korosztályú sportoló!)  !
A Balatonra utazó csapatok programja: 
 2., 3. és 4. edzőtábori hét: 2019. július 22. – augusztus 09.  (hétfőtől-péntekig) 
hétfő - indulás      
09.00 óra   Kongresszusi Központ előtti parkoló - Balatonlelle 
péntek - érkezés 
15.00 óra   Kongresszusi Központ előtti parkoló !
5 – 7. hét    2019. augusztus 12 – 30. (hétfőtől-péntekig) 
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   
17.00 óra táborzárás 
 
A Palatinus Strandfürdőben edzőtáborozó csoportok, csapat programja:  
1 – 6. edzőtábori hét       2019. július 15 – augusztus 23. (hétfőtől-péntekig) 
Palatinus Strandfürdő 
07:45 óra találkozás, edzések   
16.00 óra táborzárás 
7. hét           2019. augusztus 26 – 30. (hétfőtől-péntekig) 
Hajós Alfréd Sportuszoda 
07:45 óra találkozás, edzések   
16.00 óra táborzárás  
 



Étkezés: Balatonlellén napi háromszor, hideg vagy meleg reggeli  
                kétszeri meleg étel (ebéd, vacsora)  
                Budapesten – minden helyszínen meleg ebéd  !
A nyári folyadék igény kielégítéséhez biztosítunk minden helyszínen ásványvizet.     

Az edzőtábort követő héten – szeptember 02-tól - az egész évben megszokott időrend alapján 
délután, illetve este eddzenek a gyerekek a honlapunkon – www.uvse.hu – feltüntetett 
edzésbeosztás szerint.  

A következő bajnoki évre – 2019/2020 – vonatkozó tagsági díj és TAO támogatás szülői 
önrészének befizetésével kapcsolatos tájékoztatásunkat néhány nap múlva küldjük. !
     
 
Budapest, 2019. május 06.  !!
 
                                                    !
                                                                                         Benedek Tibor  
                                                                                        szakmai igazgató  
                                                                        
                                                                                

http://www.uvse.hu

