
 
 
 
 
 

TOKIÓ 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3 

 

 
  



 
 
 
 
 

Az edzőtáborok szakmai értékelése 

A riói olimpia után egyértelművé vált, hogy a felvezető edzőtáborok tervezése nem volt tökéletes. 

Hiába volt a magyar olimpiai csapat legeredményesebbje az úszó küldöttség, többen is elmaradtak a 

várt szinttől, elsősorban akklimatizációs problémák miatt. (Ismert történet továbbá, hogy Egerszegi 

Krisztina is az akklimatizáció hiánya miatt maradt le egy aranyéremről az atlantai olimpián.) 

A tokiói olimpia kapcsán azonban nem csak az extrém, 7 órás időeltolódás miatt van szükség helyszíni 

edzőtáborra. A körülmények ugyanis jelentősen eltérnek a Magyarországon megszokottól, amihez 

időben hozzá kell igazítani a versenyzők szervezetét. Az ázsiai klíma, a szokatlanul párás levegő és a 

nyári forróság mind-mind olyan tényező, amellyel számolni kell az olimpiai felkészülés során.  

Külön kiemelendő az ázsiai, azon belül is a japán konyha egyedisége és európaitól eltérő volta. Éppen 

ezért – más, hasonlóan komoly úszó kultúrával rendelkező országok példáját is követve – mindenképp 

fontosnak tartjuk egy magyar szakács, illetve hazai alapanyagok kivitelét, hogy ezzel is megkönnyítsük 

a versenyzők dolgát.   

 

A potenciális partnervárosok bemutatása 

 

Fuji:   

Tokiótól 1.5 órányira fekszik, a világhírű vulkán lábánál. Közepes 

méretű, de nyüzsgő város, amely vadonatúj, modern uszodával 

rendelkezik. A magyar delegációt a helyiek a legfelsőbb szinten 

fogadták; érezhető volt a törekvés a részükről, hogy minden igényt 

maximálisan kielégítsenek. Az ide érkező sportolók hasonló 

elbánásra számíthatnak.  

 

Koriyama:  

A meglátogatott városok közül a legnagyobb és legimpulzívabb, alig 

1 órányi útra Tokiótól. Az olimpia jegyében új uszodával 

gazdagodott, amelyhez minden igényt kielégítő edzőterem is 

tartozik. Fontos megjegyezni, hogy a szállodai elhelyezés (a szobák 

és az ágyak mérete) itt felel meg leginkább az európai szokásoknak, 

kifejezetten kényelmes körülmények várják itt a csapatot. 

 

Oyama: 

Egy csendes kisváros 40 percnyire Tokiótól. Valamelyest szerényebb 

infrastruktúrával és kevesebb kikapcsolódási lehetőséggel 

rendelkezik. Az uszoda modern, de nem új, az elmúlt években 

komoly átalakításon és felújításon ment keresztül. Kiemelendő, 

hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Tocsigi prefektúrával kötött 

együttműködése értelmében az edzőtábor térítésmentesen vehető 

igénybe.  

 



 
 
 
 
 

Edzőtáborozási terv  

A Japán - Magyar együttműködés keretében 2018 ősz, 2019 és 2020-ban a felkészülési és 

akklimatizációs edzőtáboroztatás pontos előkészítése is megkezdődött. A Magyar Úszó Szövetség 

fontosnak tartja, hogy mind a három várossal komoly, hosszútávú kapcsolatot alakítson ki, éppen ezért 

az edzőtáborok tervezésénél lényeges szempont volt, hogy valamennyi helyszínen több magyar csapat 

is megforduljon. Fontos azonban, hogy a várható költségekről egyelőre nem rendelkezünk 

információval, tehát a tervet még befolyásolhatja, hogy az egyes városok milyen feltételekkel kínálják 

az edzőtáborozási lehetőséget. Megjegyzendő még, hogy a kulcsfontosságú, 2020-as évre feldolgozzuk 

majd az egyes helyszíneken szerzett, korábbi tapasztalatokat, és várhatóan azok alapján döntünk csak 

az utolsó edzőtáborozásokról.   

Összegezve elmondható, hogy a magyar úszósportot eddigi eredményeinek köszönhetően hatalmas 

tisztelet övezi Japánban, és valamennyi helyszínen szívesen látott vendég mind az úszó-, mind pedig a 

vízilabda-válogatott. Éppen ezért ez egy óriási lehetőség, hogy csapataink megfelelően készülhessenek 

fel a tokiói olimpiára, ahol reményeink szerint folytatódhatnak a korábbi sikerek. Az edzőtáborozás ma 

már elengedhetetlen feltétele a profi felkészülésnek, és ha figyelünk az olyan aprónak tűnő 

részletekre, mint a hazai szakács jelenléte vagy a helyesen kiszámított akklimatizációs idő, annak akár 

másodpercekben – és érmekben – mérhető eredménye is lehet. A 2018-ban induló és reményeink 

szerint hosszútávú együttműködésnek köszönhetően pedig tovább szélesedhetnek és mélyülhetnek a 

magyar-japán kapcsolatok is.  


