Szakmai jelentés a 2018. július 13-15. között Máltán megrendezett
Junior Nyíltvízi Úszó Európa bajnokságról
Utazás: 2018. július 10.-én a Wizzair légitársaság Budapest – Valetta (MLT) közvetlen járatával.
Az utazás teljesen probléma mentesen lezajlott mindkét irányban.
Transzfer: a repülőtéren érkezéskor és a hazautazáskor is pontosan vártak bennünket,
probléma mentesen lezajlottak az utazások. Talán az egyetlen dolog, ami rendben volt a máltai
verseny alatt.
Szállás: The Park Hotel, Sliema Graham Street SLM 1712, Málta
A szállás elfoglalásánál jelentkeztek a csapat első megpróbáltatásai. Kb. 2-2,5 órát vártunk
mire a szobáinkat megkaptuk. A megrendelésben 2 ágyas szobák lettek foglalva, de
mindenáron 3 ágyas szobákat szerettek volna nekünk adni 1 darab pótággyal, ami a szobák
méretét látva (kb. 10 négyzetméteres) teljesen elfogadhatatlan volt számunkra. Szerencsére
a 24 ország közül második csapatként érkeztünk így megkaphattuk a 2 ágyas szobákat. Ezzel
azért nem volt így minden rendben, mert másnap a helyi magyar edző kollégán (Esküdt
Roland) keresztül próbált a máltai úszószövetség titkárnője meggyőzni bennünket, hogy a
rendelt 2 ágyas szobák helyett költözzünk át 3 ágyasokba (2 ágy+1 pótágy), de ez a
próbálkozásuk nem járt sikerrel. A hotel a kiírás szerint 4 csillagos volt, de gyakorlatilag magyar
viszonylatban egy egyetemi kollégiumnak felelt meg. Kicsi, koszos szobák, amit nem
takarítottak minden nap, törölközőt 3 naponta cseréltek. 30 éves koszos, foltos szőnyegek,
szóval összefoglalva ár-érték arányban - amennyit fizetettek a rendezők a résztvevő
országokkal – valamint a verseny rangjához teljesen méltatlan és elfogadhatatlan volt a szállás,
mert hotelnak nem nevezném, bár az interneten található fényképek nagyon ígéretesek
voltak...., bátran kimondhatom, hogy egy koszfészekben laktunk.
Étkezés: az érkezéskor már ebéddel kellett volna fogadni bennünket a MÚSZ megrendelése
szerint, de erről a szállodában nem tudtak?! Szerencsére a teljes szállás, étkezés
megrendelésünket magammal vittem így megtudtam mutatni a szálláson, hogy bizony mi
kértünk ebédet. Délután fél 4-re végül is biztosították a megrendelt ebédet, ami paradicsomos
tésztából és 1 db főtt csirke alsócombból állt.
Ezek után a hét további napjaira meg kellett adni egy 30 perces (!) intervallumot, amikor
ebédelni és vacsorázni megyünk, mert a szállás konyhájának a kapacitását teljes mértékben
meghaladta a 300 verseny résztvevőnek az ellátása.
Ez meg is mutatkozott az ételek minőségén és mennyiségén. Látszólag svéd asztalos
étkezéseink voltak, de a húst, és a köreteket a szakácsok osztották meglehetősen szűkre
szabva. Az ételek egyhangúságáról nem is beszélve, mindennap paradicsomos tészta,
rendszerint sajt nélkül, 2 darab 3 mm vastag marhahús szeletből vagy 1 csirkecombból és 1
szelet tengeri halból lehetett választani – amit azért jellemzően a magyar versenyzők nem
esznek, ahogy ez Helsinkiben is történt. A helyi salátákból és gyümölcsökből volt elegendő
mennyiség. Összességében sportolóknak nem megfelelő és minőségű étkezéseket kaptak a
csapatok. A technikai értekezleten több csapat jelezte ezt a problémát természetesen, de a 3
főből álló rendező csapat értetlenül és tehetetlenül széttárta csak a kezét, nem értve a
problémát. Mondjuk, mitől értenék az ország úszósportjának – vagy bármilyen sportot
említhetnék – színvonalát ismerve.

Edzések: Az uszodai edzés lehetőséget a máltai nemzeti sportuszodában (2001-es Ifjúsági EB
helyszínén) biztosítottak. Azon már meg sem lepődtünk, hogy az uszoda pénztárában
fogalmuk sem volt a csapatok érkezéséről. Néhány perces egyeztetés után beengedtek
bennünket és mondták edzünk nyugodtan, ahol helyet találunk, aminek persze a helyi
úszócsapatok és úszóiskolák nagyon örültek. Az első nap telt el így, a második naptól időrend
szerint mehettek a csapatok az uszodába és biztosították az edzés lehetőséget.
Nyíltvízi edzések: Hát ilyen edzés lehetőséget nem biztosítottak, magát a helyszínt
megtaláltuk, mert a parton sétálva kb. 500 métert találtunk két embert, aki egy célkapuhoz
hasonló szerkezetet próbált összerakni és ekkor találkoztunk a máltai úszó szövetség
elnökével, aki megmutatta, hogy kb. itt előttünk a tengerben jobbra, balra úszva lesz a
verseny. A konkrét a versenypályán, nem volt a versenyt megelőzően egyetlen percig sem
lehetőség az edzésre, amit a szabályok pedig kötelezővé tesznek a rendező ország számára,
mint azt láttuk többször már a Balatonfüreden rendezett versenyeken is, hogy a versenyt
megelőzően már 4 nappal áll a pálya és lehet rajta naponta 2 alkalommal edzeni. Ez aztán meg
is mutatkozott az első két versenyszámban rögtön, mert az U 14-15-ös fiúknál és lányoknál is
tömeges eltévedések voltak, aminek szenvedő alanyaik voltunk.
Verseny: A verseny helyszíne a szállodától kb. 10 perc sétára volt egy szabad strandon, aminek
egy része hajózó útvonal volt, tehát még veszélyes is lett volna, ha bármilyen nyíltvízi edzésbe
kezdünk, a saját felelősségünkre.
A verseny kálváriáját pontokba szedve írom, mert egy novellát írhatnék az egész siralmas
máltai kirándulásunkról, mert Európa bajnokság elnevezéssel nem illethetem, bármelyik
magyar háztömb körüli nyíltvízi verseny komolyabban meg van szervezve.
1. A verseny alatt egyetlen önkéntes és csapatkísérő sem állt a csapatok rendelkezésére
2. A versenyt megelőző napon a technikai és a versenybírói értekezlet 10 illetve 11 órára
volt meghirdetve a fent említett uszodában, ahol nem jelentek meg a „szervezők” - ha
annak nevezhetem őket – a csapatvezetők, edzők, versenybírók és a LEN iroda
legnagyobb megdöbbenésére. Lázár Rita a csapattal utazó nemzetközi versenybíró
arról tájékoztatott bennünket, hogy a verseny megrendezése veszélybe került mert
jelenleg 1 darab jetski állt rendelkezésre, mint mentőhajó. A LEN OWS bizottságának
vezetője Samuel Greetham, úgy döntött, délután 4-re menjünk a verseny, tervezett
helyszínére és ott elvileg tartanak egy ad hoc technikai értekezletet. Végül egy 20
négyzetméteres terembe bezsúfolva, 20 versenybíró és kb. 40-50 edző részvételével,
megtartásra került egy botrányos technikai értekezlet, ahol a máltai elnök, aki a
„szervezőbizottság” vezetője volt nem értet semmit a csapatok problémájából,
szerinte minden rendben volt és rendben lesz.
3. Az első versenynapon a rajt előtt 1 órával még nem állta pálya, nem tudtuk 1250-es
vagy 2,5 km-es körök lesznek!
4. Egy szabad strandon rendezték a versenyt, ahol nem biztosítottak öltöző sátrakat,
ivóvizet miközben a csapvíz emberi fogyasztásra alkalmatlan Máltán, és a strandolók
nyilvános öltözőjében öltöztek a versenyzők és 1 fős nyilvános illemhelyiség állt a
versenyzők rendelkezésére.
5. Az első versenyszámot némi késéssel, de megrendezték, a rajt előtt 15 perccel
ismertették a pályarajzot, amit megkaptunk a verseny előtti napon, de nem tudtuk,
hogy milyen hosszú és hány körös pályán kell a gyerekeknek majd úszni. Ez különösen
annak tudatában lett volna fontos, hogy 5 km-en induló versenyzők nagy része első
„bálozó”, nem indultak még a hazai bajnokságon kívül, nyíltvízi versenyen.

6. Ezen szakmai tények figyelmen kívül hagyása mellett, a fordulóbóják közé nem tettek
iránymutató bójákat, nem volt felvezető hajó és a nyílt tengeren kellett ezen
körülmények között tájékozódni 14-15 éves fiataloknak.
7. a versenyen a pályát nem biztosították és a fürdőzők és a búvárok folyamatosan
beúsztak a pályára. Nem csoda, hogy senki nem tudta, hogy mi folyik a szabad
strandon, gyakorlatilag semmi és senki nem tudatta a helyiekkel, hogy itt egy
világverseny zajlik. Sehol egy plakát, szórólap, molinó nem jelezte, hogy itt bármilyen
esemény zajlik. A helyi klubok szerdán tudták meg, hogy jöjjenek ki a versenyre,
péntekre segíteni a verseny lebonyolításában.
8. a frissítő pont egy félig süllyedő rozsdás uszály volt, ami 45 fokban eldőlt, amikor az
edzők rámentek és majdnem ráborult a versenyzőkre
9. a fordító bója 5 méterre volt a sziklás parttól
10. a célfolyosó nem volt kijelölve iránymutató bójákkal és kötéllel, a parton volt rögzítve
a célba érkező panel, ami a 200 méteres célegyenesben láthatatlan volt, mert egy fix
tengeri vízilabda pálya benne volt a versenypályában, aminek a kötelein át kellett
úszni!!! Na, azt gondolom ez volt az egyik csúcs a temérdek rendezési hiányosság
között!!!
11. A versenyzők, akik valamilyen okból rosszul lettek – az első futamban rögtön 4
versenyző – nem tudták partra hozni, mert a bírói hajók vették ki őket és vagy partra
hozzák őket vagy bíráskodnak. A parton pedig a mentőkkel viaskodtak a csapatvezetők,
hogy ki fizeti a versenyzők kórházi ellátását.
12. A 10 km-es női verseny utolsó körében látottak volt a verseny második csúcspontja,
amikor az utolsó fordítóbóját elvitte a szél 150-200 méterre a helyétől és a versenyzők
nem találták a célegyenest és a célkaput, és ennek ismét mi lettünk a kár vallottjai,
mert Rohács Réka vezető pozícióból bukta el az aranyérmet.
13. A 10 km-es női versenyszám eredményhirdetésére kb. 2 órát vártunk, mert a rendezők
eltűntek és erről megfeledkeztek. Majd telefonáltunk ismét Lázár Rita nemzetközi
versenybírónknak, aki éppen a szokásos verseny utáni bírói értekezleten vett részt és
tájékoztatta erről a vezetőbírókat és ekkor megtartásra került röpke 2 óra várakozás
elteltével az eredményhirdetés...
14. És a csúcsok, csúcsa, hogy az utolsó napi váltóversenyek elmaradtak, az időjárási
körülményekre – hullámzásra és szélerősségre hivatkozva. Ami már előző nap gyanút
keltett bennünk, hogy ismét elmaradt a váltó versenyek előtti szokásos technikai
értekezlet... A német a francia és az angolok tűntelőleg leúsztak egy rövidebb
váltóversenyt, hogy érzékeltessék a rendezőkkel, hogy semmi olyan extrém időjárási
körülmény nincs, ami indokolta volna a verseny elmaradását.
Összefoglalva egy őskáosz jellemezte a versenyt, amit LEN delegált szerint csak azért
rendeztek meg mert nem akartak még nagyobb botrányt, hogy csütörtökön bejelentik, hogy
mindenki mehet haza ezzel még nagyobb kárt ás csalódást okozva a versenyzőknek, edzőknek
és a nemzetközi és nemzeti szövetségeknek.
A mérhetetlen és tehetetlen düh lett úrrá bennem, amikor a második érmünk elvesztése után
a máltai elnököt „melegebb éghajlatra” küldtem néhány edzőtársammal. Aki nem fogta fel
milyen erkölcsi és anyagi kárt okozott nemtörődömségével az úszóknak, edzőknek, szülőknek,
nemzeti szövetségeknek és a szponzoraiknak. Véleményem szerint ennek az embernek a LENben sincs helye nem, hogy a LEN elnökségben, ahol a nyíltvízi szakbizottság és az elnökség
közötti összekötői feladatát „látja el” elvileg......

Eredményesség:
A 2017-es év sikerességét tudtam, hogy nehéz lesz felül múlni – 7 érem és győzelem a
pontversenyben - de azt nem gondoltam, hogy ennyire alul teljesítünk.
Amire persze a kívülálló azt mondhatja mindenkinek ugyan ezek voltak a körülmények, de ez
nem igaz, ezt csak az tudja, aki jelen volt a versenyen.
Az 5 km-es fiúk versenyében Bethlehem Dávid a vezető helyről az utolsó 150 méteren tévedt
el 6 versenyző társával és lett így hetedik. A lányoknál Gál Kincső 4500 méter vezetés után
tévedt el 9 versenyző társával, az már szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tízedik helyen
úszó Szimcsák Mira észrevette a bírók útba igazítását és a jó irányba úszva megnyerte a
versenyt. A lányok 10 km-es versenyében pedig szintén a célegyenesig vezető Rohács Réka a
fordító bója elsodródása miatt nem tudott győzni. A két váltóról nem beszélek, ahol mindkét
versenyszámban abszolút éremesélyesként indultunk volna....
Egyéni eredményesség:
U 14-15 lányok – 5 km
Szimcsák Mira – Jövő SC
Mihályvári Farkas Viktória – FTC
Gál Kincső – Debrecen

1. hely
5. hely
6. hely

U 14-15 fiúk – 5 km
Sárkány Zalán – Kőbánya SC
Betlehem Dávid – Europtec Zalaegerszeg

6. hely
7. hely

U 16-17 lányok- 7,5 km
Balogh Vivien – Pécsi Sport Nonprofit Kft.
Borsi Anett – Kőbánya SC
Fehérvári Réka – FTC

12. hely
25. hely
30. hely

U 16-17 fiúk – 7,5 km
Tabi Zoltán – Kőbánya SC
Fábián Milán – Szegedi Úszó Egylet
Gallyasi Szilárd – Budafoka XXII. SE

10. hely
13. hely
16. hely

U 18-19 lányok – 10 km
Rohács Réka – Kőbánya SC
2. hely
Vas Luca – Szegedi Úszó Egylet
helyezetlen, a váltó érdekében ami
másnap lett volna kihívtuk a vízből verseny közben, mivel nem volt esélye már a legjobb 6.
közé kerülni.
U 18-19 fiúk – 10 km
Gálicz Péter – FTC
Huszti Dávid – Darnyi Tamás SC
Selmeczi Levente – Dunaferr SE

4. hely
15. hely
32. hely

A nemzetek közötti (24 ország versenyzői indultak) pontversenyben a 4. helyen végzett junior
csapatunk.

Amennyiben a szövetség panasz levelet ír a nemzetközi szövetségnek, természetesen állok
rendelkezésre, hogy a pontos részletek valósághűen íródjanak meg.
A fentiek alapján kérem, támogasd előző levelemben leírt csapatösszeállítást.
A témával kapcsolatban további kérdéseid vannak, állok rendelkezésedre.
Sportbaráti üdvözlettel
2018, július 27.
Gellért Gábor
Nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány

