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Bevezetés
42 főt számlált a CECJM válogatott csapat, mely a 26 versenyző mellett gyúrókat és 

orvost is felvonultatott. A válogatott szerelés hasonló versenyeken soha nem látott 
minőségben és mennyiségben került kiosztásra, s a csapat a túra teljes ideje alatt büszkén 
viselte, az adott szabályoknak megfelelően.
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Utazás

Kiváló hangulatban búcsúztatta el Batházi Tamás főtitkár a magyar serdülő 
válogatottat a Bukarestbe, majd Targovistébe tartó út előtt.

A román fővárostól másfél órányi buszozásra fekvő város leghíresebb szülötte 
bizonyos Vlad Tepes, akinek életéről csak annyit, Ő ihlette Drakula gróf alakját, emellett 
ebben a városban ért véget csúfos véget Nicolae Ceausescu elnöksége.

A város baljós múltja ellenére kellemes napsütéssel fogadta a magyar csapatot, a 
helyi szervezők mindenben készségesen álltak a magyarok rendelkezésére a CECJM teljes 
ideje alatt.

Szállás

A csapat részére a MÚSZ a rendelkezésre álló legjobb szálláshelyet bérelte ki, így a lehető 
legjobb feltételekkel állhattak oda a versenyzők a rajthoz.
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Verseny

A Magyar Csapat 426 pontot gyűjtve, közel 100 ponttal verte a második helyezett 
Lengyelország csapatát, Himnuszunkat 18 alkalommal hallhatta a helyi közönség.
Kiemelkedő eredményt ért el Hatházi Dóra (Nyíregyházi Sportcentrum), aki a kétszáz 
méteres női pillangóúszásban elért 2:12.84 másodperces idejével kvalifikálta magát a 
Helsinkiben rendezendő 2018. évi Junior Európa Bajnokságra.

Szakmai stáb

A verseny teljes ideje alatt az összetartás jellemezte mind a stábot, mind az úszókat. 
Valamennyi edző segítőkészen viszonyult a csapattagokhoz, Vizi Csaba, Törös Károly és 
Petrov Iván vezetésével remek csapatszellem jellemezte a serdülő válogatottat.

Összegzés

Nagyszerű érzés volt magyarnak lenni Romániában a 2017. Évi CECJM versenyen.
Úszóink 18 alkalommal állhattak a dobogó első fokára, és újra megmutatták Európának, 
mi is az a magyar virtus.
A szakmai háttér mellett kiemelkedő volt a szövetség által biztosított felszerelések 
minősége és mennyisége, reméljük mindez a jövőben sem változik.
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