
Eredmények 

Hazai versenyek 

CXX. Országos Bajnokság – Debrecen 

 
Március 28. és 31. között ismét a Debreceni Sportuszoda adott otthont a Felnőtt Úszó Országos 
Bajnokságnak, ahol a régi nagy sztárok és a feltörekvő fiatal generáció is vízbe ugrott. 
A hölgyeknél Késely Ajna egészen speciális duplája vitte a prímet, előbb az 1500-at, majd a 200 gyorsot 
nyerte meg, így kedvenc távjait három arannyal (200-400-1500) és egy ezüsttel (800) abszolválta a 
Kőbánya SC junior világ- és Európa-bajnok kitűnősége, a négyszáz vegyessel együtt az egész női mezőny 
legjobb eredményét érte el egyéni érmek tekintetében (3-2-0) – Kapás Boglárka 3-1-0-val zárt.  
Burián Kata megcsinálta a hátúszó-triplát, avagy a 100 és a 200 után most behúzta az 50-et is – a 
mellúszóknál pedig Sztankovics Anna volt a leggyorsabb „egyhosszozó”. Verrasztó Evelyn szintén 
egészen pazar eseményt zárt, hiszen a 100 pillangó megnyerésével öt egyéni éremig jutott (2-2-1), a 
váltókkal együtt pedig az egész bajnokság legfényesebb kollekcióját hozta össze: kilenc dobogós 
helyezést (4-3-2) ért el. Aranyak tekintetében még a győrieknél feltűnő fejlődésnek indult Sebestyén 
Dalma „meccsel vele”, hiszen ő 4 arannyal és 2 ezüsttel fejezte be a bajnokságot. 
A férfiaknál az éremkollekciók tekintetében Bernek Péter vitte el a pálmát, négy egyéni elsősége mellé 
egy ezüstöt gyűjtött a BVSC klasszisa, váltókkal együtt „bruttó” hétszer állt a dobogón (4-2-1) – 
pontosan ugyanez örök harcostársának, Kozma Dominiknak is összejött, többek között a mixed 
váltókban szerzett elsőségeknek is köszönhetően. A férfiváltókban villogó egriek közül Cseh László 
diszkréten hat éremig jutott (3-2-1), akárcsak Németh Nándor (3-1-2). 
Mennyiségre Milák Kristóf szerezte a legtöbbet, ő hat egyéni számban lett érmes (3-2-1), a váltókkal 
együtt nyolcdarabos gyűjteménnyel távozott Debrecenből (3-3-2 – ebből négyet az utolsó napon 
szerzett), plusz az egész bajnokság legjobb időeredményéért járó trófeával (ama bizonyos 200 pillés 
robbantás, ami az örök-világranglistán a 3. legjobb Phelps és Cseh mögött). 
 
Az év fő eseménye, az Európa-bajnokság augusztus 3. és 12. között Glasgow-ban esedékes. 
 
Az OB jegyzőkönyve ide kattintva elérhető. 
 
A pontverseny állása ide kattintva elérhető. 
 

 

 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/Feln%C5%91tt_OB_2018_jkv.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/Feln%C5%91tt_OB_pontverseny_2018.pdf


LXVII. Országos Vidék Bajnokság - Budapest, Duna Aréna 

A hódmezővásárhelyi uszodában 

technikai problémák álltak elő. A hiba 

elhárításához az uszodát több napra, 

teljesen vízteleníteni kell. A verseny 

előtt 2 héttel Hódmezővásárhely 

kénytelen volt visszalépni az Országos 

Vidékbajnokság megrendezésétől. A 

Magyar Úszó Szövetség gőzerővel 

próbálta az új helyszínt és szervezőket 

biztosítani, mely a május 1-i hosszú 

hétvége miatt sok nehézségbe ütközött. A Magyar Úszó Szövetség biztosítani akarta a versenyzési 

lehetőséget a legtöbbek számára. A budapesti helyszín miatt a fővárosi egyesületek részvételével még 

színvonalasabb összecsapásokra kerülhet sor! Végeredménykép sikerrel jártunk, de a „vis major” 

helyzet miatt a verseny módosításra került és így a DUNA Aréna adott otthont az események. 

A jegyzőkönyv ide kattintva elérhető. 

 

Hosszútávúszó Medencés OB - Békéscsaba 

Békéscsabán az Árpád Fürdőben május 11-én délután 16:00-órától rajtolt el a Hosszútávúszó 

Medencés Országos Bajnokság. A versenyzők május 11-13. között (péntektől-vasárnapig) rótták a 

kilométereket a vízben. 3 nap alatt 4 távon, 1500, 3000, 5000 és 10 000 méteren küzdhettek meg 

egymással úszóink. A fiúknál Rasovszky Kristóf és Juhász Adél is duplázott, mivel 5 km-en és 10 km-en 

is nyertek, 1500 méteren pedig Holló Balázs és Vas Luca diadalmaskodott a felnőttek mezőnyben. 

További eredmények a jegyzőkönyvben részletesen. 

A jegyzőkönyv ide kattintva elérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/Vide%CC%81k-Bajnoksa%CC%81g-eredme%CC%81nyei.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_hossz%C3%BAt%C3%A1v%C3%BAsz%C3%B3_ob.pdf


Nemzetközi versenyek 
 
Versenydömping Győrben – XXXIX. Aranyüst és IX. Scitec Open  
 
Csaknem félezer úszó állt 
március első hétvégéjén a 
győri Aqua Sport Arénában 
a XXXIX. Aranyüst Kupán és 
a IX. Scitec Open 
versenyeken. A nagy 
hagyományokkal bíró 
Aranyüst úszóviadalon a 
serdülő korosztály mérte 
össze tudását, még a Scitec 
Openen már a felnőtt 
mezőny is képviseltette 
magát, így például a 
válogatott Kozma Dominik, Bernek Péter, Takács Krisztián, Balog Gábor és Verrasztó Evelyn is vízbe 
ugrott.  
A parton sem volt hiány nagy nevekben, hiszen a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Dr. Wladár Sándor 
olimpiai bajnok, Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány és Dr. Verrasztó Zoltán korábbi világbajnok úszónk 
is kilátogatott az eseményre, és ha már ott voltak, akkor természetesen az éremátadásból is kivették a 
részüket. A négy napos úszóviadalon sokaknak ez már főpróba volt a 3 hét múlva kezdődő debreceni 
Országos Bajnokságra, ahol igazi nagy csatákra számíthatunk. 

A versenyről a részletes jelentés ide kattintva elérhető. 

Az eredmények ide kattintva elérhetők. 

 

22 érem Lignanoból - Energy Standard Cup 
 

Idén negyedik alkalommal rendezték 
meg az Energy Standard által 
finanszírozott meghívásos 
csapatversenyt, ez volt azonban az első 
alkalom, hogy Magyarország csapatát is 
meghívták. 
A verseny szabályai erősen behatárolták 
a válogatási lehetőségeket, ugyanakkor 
a rendezők 30 fő részvételéig minden 
jelentősebb költséget (szállás, étkezés, 
nevezés) álltak a magyar csapat részére, 

így a részvétel bár kötelező nem volt, sok válogatott edző mégis vonzónak találta a lehetőséget, 
elsősorban a várható rendkívül erős nemzetközi mezőny miatt. 
Egyéni aranyérmet szerzett Gyula Sándor tanítványa, Hatházi Dóra (2003, Nyíregyházi Sportcentrum), 
a fiúk között pedig Pass Ferenc ifjúsági Európa bajnok úszója, Kalmár Ákos (2000, Bajai Spartacus) pedig 
háromszor állhatott a dobogó tetejére, rendkívül magabiztos versenyzéssel (400-800-1500 gyors). 
 
A versenyről a részletes jelentés ide kattintva elérhető. 

Az eredmények ide kattintva elérhetők. 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/ARANY-uST-JELENTeSpdf.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/03/arany-ust-eredmenyekmellekletpdf.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/ENERGY-STANDARD-LIGNANO-JELENTeSpdf.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/lignanoeredmenyekpdf.pdf


Magyar diadal a 4 nemzet úszóversenyen Pilsenben 

 
A csehországi Pilsen adott otthont idén a 4 Nemzet Úszóversenynek, ahol folytatva az eddigi 
hagyományokat ismét az élen végzett összesítettben a magyar csapat. A két napos megmérettetésen 
majdnem minden számban állt fent versenyzőnk a dobogón, így nem meglepő, hogy a hétvége mérlege 
50 érem! 
 
A részletes jelentés a versenyről ide kattintva elérhető. 
 
Az eredmények a versenyről ide kattintva elérhetők. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/V4PLZEN-JELENTeSpdf.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/V4JEGYZoKoNYV.pdf

