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Bevezetés
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország vett részt a V4 (visegrádi)
verseny 2018. évi állomásán, melyet ezúttal Csehországban, Plzen városában rendeztek
meg.
A magyar kezdeményezésre indult sorozat minden évben fontos mérföldköve a
serdülő válogatott felkészülésének, a hagyományos téli, CECJM (8 nemzet) versenyhez
hasonlóan.
Ahogy Olaszországba, úgy Plzenbe is busszal érkezett a válogatott, sem az úton sem
a versenyen semmiféle fennakadás, fegyelmezési probléma nem fordult elő.
Cseh barátaink vendégszeretete minden elképzelést felülmúlt, s ez feledtette a
verseny gyetlen apró kellemetlenségét is.
A V4 találkozó egy hagyományos csapatverseny, ahol 9-7-6-5-4-3-2-1 pont jár az 1.-8.
helyezésekért, az érintett korosztályok pedig a 2002-2003 közt született fiúk és a 2003-2004
közt született lányok voltak.
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Eredményesség
A verseny bosszantó kellemetlenséggel kezdődött. Miszerint, ismeretlen okból a
verseny előtti napon is változtattak a programon, s a versenyrendezőség, kik a váltó
nevezéseket fogadták is úgy tájékoztatatták a magyar csapatot, az első nap délelőttjén
bizony 4x100 méteres női gyorsúszást rendeznek. Lány váltónk annak rendje és módja
szerint óriási lendülettel neki is ugrott a versenyszámnak majd az első 100 méter után
(Hatházi Dóra kiváló 57,7-es idejét követően) váltottunk is. A versenybíróság váltónkat
természetesen kizárta, hiszen a rendezőség kora reggeli (írásbeli!) tájékoztatása ellenére
mégis 4x200 méteres női gyors került a délelőtti programba. A kizárást a csapatvezetés
azonnal megóvta, amelynek a rendezők hibájukat elismerve helyt adtak, s a 4x200 méteres
váltónk délután, külön futamban úszva nyerte meg a versenyszámot. A közjáték nem
zavarta meg a csapatot, a magyarok fölényesen verték a többi nemzetet.
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KÜLÖNDÍJAS VERSENYZŐK
LÁNYOK
HATHÁZI DÓRA (2003)

200m Butterfly

2:11,73

791

100m Backstroke

56,06

791

FIÚK
ZOMBORI GÁBOR (2002)
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Összegzés

A csapat legsikeresebb tagja a Budafóka SE úszója, a 16 éves Zombori Gábor volt. Győzött
50 m, 100 m és 200 m háton, valamint ő vitte a prímet 400 m vegyesúszásban is. Az újpesti
Kós Hubert (15) ugyanezekben a számokban bronzérmet könyvelhetett el, s tett még mellé
egy aranyat 200 m vegyesen és egy ezüstöt is 100 m pillangón.
A BVSC-s Nagy Réka (15) majdnem olyan sikeres volt, mint Zombori Gábor. A győri
EYOF legsikeresebb versenyzője 200 és 400 m vegyesen, valamint 200 m mellen is győzött,
100 m gyorson pedig bronzéremnek örülhetett. Szintén három elsőséggel zárt Hatházi
Dóra (15), aki 50, 100 és 200 m pillangón állhatott a dobogó tetejére.
Rajtuk kívül aranyérmet szerzett még Török Dominik Márk, Galyassy Szilárd, Ugrai
Panna és Szilágyi Gerda is. Az egyéni számokon túl a váltókban is uralta a magyar csapat
a mezőnyt, a 4×100 méteres fiú gyorsváltó ezüstjén kívül mindegyik versenyszámban a
mieink hozták el az aranyérmet.
Összességében kiváló felkészülés volt a válogatott számára a V4 verseny.
A teljes eredménylista a mellékletben található.
A verseny alatt az edzők és a sportolók egyaránt betartották az öltözködési szabályokat,
viselkedésük a verseny teljes ideje alatt válogatott sportolóhoz méltó volt.
Valamennyi versenyző és edző nevében köszönöm a MÚSZ-nak a támogatást, hogy a
serdülő válogatott részt vehetett a V4 versenyen.
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