
Szakmai jelentés a 2018. augusztus 8-12. között Glasgowban (GBR) megrendezett  
felnőtt Nyíltvízi Úszó Európa bajnokságról  

 
A verseny rendhagyó volt két tekintetben is. Egyrészt ez volt az első EB, ahol neoprén ruha 
használata engedélyezésre került, és ilyen hideg vízben ilyen esős, hideg átlaghőmérsékletű 
országban sem rendeztek még nyíltvízi EB-t. 
A neoprén ruhák használatáról megoszlanak a vélemények. Egyrészt azért mert a 
sportszergyártók nem fejlesztették még ki a kifejezetten hosszútáv úszásra alkalmas ruhákat, 
emiatt a vállöv mozgékonyságát jelentősen lecsökkentik és a vékony testalkatú női és férfi 
versenyzőknek ez kifejezetten hátrányos volt, de ez különösen szembetűnő volt a 2017-es 
VB érmesek és helyezettek teljesítményét látva. Az erősebb testalkatú női és férfi 
versenyzőknél pedig egyértelműen előnyt jelentett mind a vízfekvés mind az ruhában való 
úszás tekintetében. Még egy komoly probléma van a ruhákkal, komoly maradandó sebeket 
okoznak a nyakon és hónaljon. A hideg víz és levegő hőmérséklet nem okozott akkora 
problémát, a neoprén ruha megfelelő védelmet nyújtott a versenyzőknek. 
 
Eredményesség:  
Azt gondoltam a 2017-es évi VB eredményességet nehéz lesz volna felül múlni összpontszám 
és helyezés tekintetében, de szerencsére tévedtem, mert ha nem is volt 5 pontszerző 
versenyzőnk, mint tavaly de Rasovszky Kristóf teljesítménye - 2 arany és 1 ezüstérem - 
feledtette a többi versenyző kevésbé sikeres szereplését.  
Olasz Anna volt a másik versenyzőnk, aki pontszerző helyen tudott végezni a 25 km-es 
versenyben a 6. helyet megszerezve. 
A váltóversenyben az 5-6. hely valamelyikének a megszerzése volt a realitás, és a második 
váltás után a második helyen váltott csapatunk, de egy sajnálatos bója tévesztés miatt 
kizárták csapatunkat. 
10 km-es verseny után óvást nyújtottunk be a versenybíróság felé, mert még az időmérő 
berendezés szerint holtverseny volt Rasovszky Kristóf és Ferry Weertmann között a célba 
érkezéskor, de ennek ellenére a főbíró Rasovszky Kristófot a második helyen hozta ki. Végül 
az indoklásban a főbíró a célfotóra hivatkozva helyben hagyta az eredeti végeredményt és 
elutasította a magyar csapat óvását. Mint utólag megtudtuk az időmérő berendezés is 4 
század különbséget mutatott Weertmann javára és láttunk olyan lassított tv felvételt, ami 
igazolta a főbíró döntését, amit tudomásul vettünk. 
Sajnos nem telt el ez a verseny betegség nélkül. Huszti Dávid tüszős mandulagyulladásban 
szenvedett és így az egyéni versenyszámairól, - 5 és 10 km – vissza kellett léptetnünk, hogy a 
váltóversenyre versenyzésre képes állapotba kerüljön. 
 
Egyéni eredményesség: 
 
Rasovszky Kristóf – Balaton Úszó Klub Veszprém – edzője Szokolai László 
5 km – 1. hely 
10 km – 2. hely 
25 km – 1. hely 
 
Olasz Anna – Szegedi Úszó Egylet – edzője Gellért Gábor és Táczi Zsolt 
10 km – 11. hely 
25 km – 6. hely 



 
 
 
Székelyi Dániel – Ferencvárosi Torna Klub – edzője Kutasi Gergely 
5 km – 10. hely 
10 km - 14. hely 
25 km – 14. hely 
4x1250 m váltó - helyezettlen 
 
Sömenek Onon Kata – Kőbánya SC – edzője Túri György és Krajnyák György 
10 km – 18. hely 
25 km – 10. hely 
4x1250 m váltó - helyezettlen 
 
 
Novoszáth Melinda – Darnyi Tamás SC – edzője Horváth Péter 
10 km – 20. hely  
4x1250 m váltó helyezettlen 
 
Huszti Dávid – Darnyi Tamás SC – edzője Karvalics Péter 
5 km- betegség miatt visszalépett 
10 km – betegség miatt visszalépett 
4x1250 m váltó helyezettlen 
 
A nemzetek közötti (21 ország versenyzői indultak) pontversenyben az ötödik helyen, az 
éremtáblán pedig a második helyen végzett 6 fős csapatunk, így ez lett minden idők 
legeredményesebb nyíltvízi Európa bajnoksága, ahol Rasovszky Kristóf világsztárrá nőtte ki 
magát. 
 
Ha további kérdéseitek vannak a versennyel kapcsolatban készséggel állok rendelkezésre, 
sportbaráti üdvözlettel 
 
2018. 08. 16.  
       Gellért Gábor 
      nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány 
 
 
 


