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Bevezetés
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.

A versenyen valamennyi helyezésért pontot kaptak a versenyzők: 
20-15-12-10-8-6-4-3 pont járt a helyezésekért (1-8. helyig)

További megkötés volt a 2000-2003-as fiúk és a 2001-2004-es lányok részére rendezett 
eseményen, hogy minden csapat maximum 6-6 főt nevezhetett a legidősebb korosztályból,

összesen maximum 12 fiú - 12 lány vehetett részt, továbbá minden úszónak 
minimum 3 de maximum 6 rajtot engedélyeztek, s ebbe a váltó indulások is 
beleszámítottak, mindez megmagyarázza az esetenként furcsának ható indulásokat (pl.: 
Bukovics Milán 200 mell).
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Eredményesség

A meghívásos versenyen különböző okok 
miatt -edzőtábor, betegség, érettségi stb.- 
csapatunkból hiányzott Milák Kristóf, Késely 
Ajna, Vécsei Réka, Berecz Blanka, Nagy Réka, 
hogy csak a legnagyobb neveket említsük. 
Hiányukat a csapat megérezte, jelentősen 
lemaradtunk Olaszország és az Energy Standard 
csapatai mögött.

Úszóink 89 rajtjából 16 esetben született a nevezési időnél jobb eredmény, ez 
betudható a verseny formátumának, de a hosszú buszos utazásnak is, hiszen reggel 6:00-
kor indultunk a Komjádi uszodából, ahonnan 15:30 körül érkeztünk meg Olaszországba, 
Lignano városába.

A helyszín a versenyzésre tökéletesen alkalmas volt, szállásunk az uszodával 
szemközt helyezkedett el. 

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).
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ÉREMTÁBLÁZAT

A E B ÖSSZ

ENERGY STANDARD 20 12 6 38

Italy 13 17 14 44

Hungary 4 4 14 22

BALCAN TIDE 3 7 6 16

LEGÉRTÉKESEBB EREDMÉNYEK

LÁNYOK

ILYÉS LAURA VANDA (2001) 200m Backstroke 2:13.57 801

FÁBIÁN FANNI (2002) 200m Freestyle 2:01.75 799

SZABÓ-FELTÓTHY ESZTER (2002) 200m Backstroke 2:13.71 798

HATHÁZI DÓRA (2003) 200m Butterfly 2:13.50 759

BÉKÉSI ESZTER (2002) 200m Breaststroke 2:32.85 753

FIÚK

KALMÁR ÁKOS (2000) 400m Freestyle 3:53.79 834

HÍMER KRISZTOFER (2000) 100m Freestyle 50.91 782

ZOMBORI GÁBOR (2002) 100m Backstroke 56.49 773

BŐHM SEBESTYÉN (2001) 50m Breaststroke 28.86 767

HUSZTI DÁVID (2000) 800m Freestyle 8:16.91 753



Összegzés

Az Energy Standard Cup ritka nehéz erőfelmérő volt a válogatott tagjainak, s egyben 
edzőiknek is. Az ellenfelek között olyan klasszisok voltak, mint például az oroszok 
klasszisa, Kliment Kolesnikov, aki már most felnőtt világcsúcstartó.

Versenyzőink hozzáállásában nem volt probléma,
aggasztó azonban, hogy voltak olyan versenyzők, akik messze elmaradtak egyéni 
csúcsuktól, ezt sem az utazás, sem a felkészülési időszak nem magyarázza,
ezeknek a versenyzőknek és edzőiknek az Ifjúsági Országos Bajnokságig még komoly 
munkát kell elvégezniük, hogy egyáltalán számításba kerülhessenek a Helsinkiben 
rendezendő Ifjúsági Európa Bajnokság keretének összeállításánál.

A versenyen fegyelmi probléma ahogy a versenyzők, úgy az edzők körében sem volt,

ezúton valamennyi versenyző és edző nevében szeretném megköszönni a MÚSZ-nak a 
támogatást, hogy az ifjúsági válogatott részt vehetett a Lignanoban rendezett versenyen.
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