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Alap információ 

Projekt neve: IPC Paraúszó Európa-bajnokság Dublin, Írország 

Jelentést késztette: Becsey János vezetőedző 

 

Kapják 

Szabó László MPB elnök 

Dr. Wladár Sándor MÚSZ elnök 

Urr Anita MPB főtitkár 

Dr. Sós Csaba MÚSZ és MPB  szövetségi kapitány 

Szélesi Ágnes MPB sportigazgató 

Szerencsi Éva MPB kommunikációs igazgató 

Dányi Anita MPB nemzetközi igazgató 

Halász Sarolta MÚSZ gazdasági igazgató 

Szabó Kristóf MPB gazdasági igazgató 

dr. Horváth Patrícia MPB sportszakmai referens 

 

Vezetői összefoglaló 

 

Utazók névsora: 

 

Sportolók: 

Széni András 

Iván Bence 

Tóth Tamás 

Vereczkei Zsolt 

Konkoly Zsófia 

Pap Bianka 

Illés Fanni 

Adámi Zsanett 

Tarr Réka 

Tóth Éva 

Száraz Evelin 

 

Edzők, kísérők: 

Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány 

dr. Horváth Patrícia csapatvezető 

Becsey János vezetőedző 

Szerencsi Éva kommunikációs igazgató 

Szabó Álmos edző 

Jancsik Árpád edző 

Szájer Péter edző 

Horváth Péter edző 

Sebők Annamária edző 

Pass Ferenc edző 
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Grezner Mónika terapeuta 

Rózsa Sándor segítő 

Németh Renáta segítő 

Széni Zoltán segítő 

 

A csapat létszáma összesen 25 fő volt. A 11 sportolót 14 kísérő támogatta, azonban ez a 

látszólagos aránytalanság a parasport sajátossága. Elmondható, hogy minden csapattag 

munkájára szükség volt ahhoz, hogy az utazás, a klasszifikáció és a versenyeztetés egyaránt 

zökkenőmentes és sikeres legyen.  

Külön érdemes kiemelni a verseny kommunikációját, amiért Szerencsi Éva 

kommunikációs igazgató felelt, aki gyorsan, naprakészen és profi módon tájékoztatta a 

hazai érdeklődőket a világhálón keresztül az eseményekről és folyamatosan tartotta a 

kapcsolatot az IPC munkatársaival, elérte, hogy a magyar sportolók a verseny alatt és 

reményeink szerint a jövőben is megjelennek a nemzetközi kommunikációban is.  

A segítők szerepét is meg kell említeni, a fiatalok beépítése a csapatba és fogyatékosságuk 

súlyossága szükségessé teszi az emelt létszámot. Németh Renáta segítőként vett részt, de 

ezen kívül a tapasztalatszerzés is célunk volt, szeretnénk, ha emelt szintű nemzetközi 

versenybírói jogosultságot szerezne a közeljövőben, Sebők Annamária edző pedig szívesen 

lenne a klasszifikátor csapat tagja a megfelelő felkészülés után. Javaslom, hogy az MPB és 

a MÚSZ minden szükséges támogatást biztosítson számukra terveik megvalósításához, 

hiszen ez nekünk is érdekünk.  

 

Utazás: 

Az utazásra repülővel, egy átszállással került sor.  

 

LH 1337 09AUG BUD FRA 11.15 13.00 

LH 980 09AUG FRA DUB 16.05 17.10 

LH 977 20AUG DUB FRA 09.10 12.05 

LH 1344 20AUG FRA BUD 16.50 18.20 

 

Széni András Angliában él, a verseny előtt Budapesten készült az edzőjével és a csapattal 

utazott, utána azonban Angliába tért haza.   

 

Az utazást a Magyar Paralimpiai Bizottság szervezte.  

Az oda úton és a hazaúton is minden rendben ment.  

 

 

Fő célkitűzések 

 

Az Európa-bajnokság fő célkitűzése az volt, hogy a csapat minél eredményesebben 

szerepeljen. Sportolóink – beiktatva edzőtáborokat és világkupákat – egész évben erre a 

versenyre készültek.  

Ebben az évben minden versenyzőt újra klasszifikáltak a versenyek során, ez a folyamat 

az Eb-n fejeződött be, mindenki megkapta azt a kategóriát, amelyben várhatóan a 

következő Paralimpián versenyezni fog.  
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Fontos cél volt még az utánpótlás korú sportolók nemzetközi pályafutásának beindítása, 

hiszen a magyar csapatból a Rió-i Paralimpiát követően többen befejezték a pályafutásukat 

és most is több, már a pályája végéhez közelítő versenyző van, ezért indokolt a frissítés. 

 

Jelentés  

Eredmények 

 

Az EB mezőnye kiemelkedően erős volt, érzékelhető volt, hogy a ciklus félidejéhez 

érkeztünk.  

A versenyt megfelelő színvonalon rendezték, azonban a transzfer minősége 

elfogadhatatlan volt, ezért gyakran taxi igénybevételére kényszerültünk a délelőtti és a 

délutáni versenyek között a szükséges pihenés biztosítása érdekében.  

A mezőnyben sok fiatal tehetséget láttunk. A magyar ifjúsági sportolók is szépen helyt 

álltak, látható volt azonban, hogy a felnőtt mezőny még erős néhányuknak, jó lenne, ha 

számukra ifjúsági versenyeket is rendeznének.  

 

 Pap Bianka 4 számban indult és 3 éremmel – arany, ezüst, bronz – tért haza. Az 

európai mezőny Bianka kategóriájában viszonylag kis létszámú, de az úszott 

időeredményei alapján világ szinten is az elsők között van. Versenyzői kvalitásai 

jelen pillanatban kiemelik őt a csapatból, akár edzésmunkáját, akár a versenyen 

való szereplését tekintve.  

 Illés Fanni az újrakategorizálását követően mellúszásban egy kategóriával lejjebb 

került, ez meg is látszott az eredményén, hiszen Európa-bajnok lett.   

 Konkoly Zsófia a tavalyi Vb. óta továbbra is megküzdött két nagy problémájával, 

a súlyfölösleggel, ami mára rendeződni látszik, és a motiváció hiányával az 

edzésmunka terén. Azonban az Eb előtti utolsó hónapban ezeken a gondokon túl 

lendült, a hódmezővásárhelyi edzőtáborban összeszedetten és motiváltan készült és 

ennek rögtön meg is mutatkozott az eredménye. 5 számban indult, minden 

versenyén döntőbe került, az utolsó napon pedig bronzérmet szerzett 400 gyorson. 

 Adámi Zsanett a csapat legsúlyosabb mozgásállapotú versenyzője, sajnos a 

kategóriájában nagyon kevés a versenyző világszerte. Itt most volt olyan száma, 

amiben versenyen kívül egyedül úszott, más számokban összevont kategóriában 

szerepelt, ahol ő volt a súlyosabb, ez – bár jó időket úszott – a helyezésein 

meglátszik. Részvétele továbbra is fontos és indokolt a csapatban azért is, hogy 

deklaráljuk, a versenysport nem csak az enyhe sérültek kiváltsága.    

 Száraz Evelin a csapat legfiatalabb tagja, a verseny zárónapját követően töltötte be 

13. életévét. 3 számban indult, két számban jutott döntőbe, legjobb eredménye 7. 

hely egy nehéz számban 200 vegyesen. 100 mellen is jó időt úszott, azonban sajnos 

technikai hiba miatt kizárták.  
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 Tarr Réka szintén fiatal sportoló, hosszú út áll még előtte, de minden adottsága 

megvan ahhoz, hogy komoly élversenyzővé váljon. 100 mellen direkt döntőben 5. 

lett, 200 vegyesen technikai hiba miatt kizárták.  

 Tóth Éva a csapat harmadik nagyon fiatal tagja. 3 számban indult, egyszer úszott 

direkt döntőt, 200 vegyesen, ahol 7. lett, a másik két számában nem jutott döntőbe. 

Számára az ifjúsági versenyek lennének a megfelelőek életkorából, a kategória 

erősségéből és felkészültségéből fakadóan, a felnőtt mezőnyhöz még nem elég 

érett.  

 Iván Bence a csapat meglepetés embere. Ismét sokat fejlődtek az időeredményei, 

de ez most érmekben is megmutatkozott, egy ezüst és egy bronz érem került a 

nyakába. Szorgalma, fegyelmezettsége, pozitív hozzáállása meghozta gyümölcsét.  

Kategóriája nagyon erős, ennek ellenére komoly reményeket fűzünk további 

pályafutásához.  

 Széni András múlt évben családjával Angliába költözött, új edzővel folytatta a 

felkészülést. Az Európa-bajnokságon a szabályok megváltozása miatt új technika 

alkalmazására kényszerült pillangóúszásban, ez – bár nehézséget okozott – sikerült 

neki. Gyorson egyéni csúcsot úszva lett 7.  

 Tóth Tamás hosszú kihagyás után ezen a versenyen tért vissza a világ élvonalába, 

ahol azonnal bizonyította, hogy most is számolni kell vele. 4 versenyszámban indult 

és úszott döntőt, két bronzérmet is begyűjtött. Visszatérése reményt keltő, de a jövő 

évi világbajnokságon történő sikeres szerepléshez még hosszú utat kell bejárnia.  

 Vereczkei Zsolt a paraúszás nagy veteránja, komoly felkészülést követően 

fantasztikus úszással lett 6. helyezett. Jövőjét illetően néhány hét múlva kerül sor 

egyeztetésre. 

Az Európa-bajnokság rámutatott arra, hogy indokolt volt a vészharangok kongatása a 

közelmúltban. A csapat létszáma stagnál, a fiatal sportolók bevonásának köszönhetően 

nem csökkent, de ha ismét szeretnénk a megszokott kb. 10 fős létszámot elérni a 

Paralimpián, edzőinknek a jelenleginél sokkal jobb feltételeket kell biztosítani 

munkájukhoz, ennek eszköze a kiemelt edzői programba emelésük lehet. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nemzetközi szintéren nagyon sok tehetséges fiatal 

sportoló jelent meg, akiknek időeredménye kiemelkedő, a jövőben számolnunk kell velük.  

Ld. csatolt eredményességi táblázat. 

 

 

Egyéb 
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1. Az Eb-t megelőzően a csapat 11 tagjából 3 világkupán 10 versenyzőt 

újraklasszifikáltak, Széni Andrásra pedig Dublinban került sor. Itt szeretném 

megköszönni Dr. Bejek Zoltán, dr. Horváth Patrícia és Grezner Mónika munkáját 

a kategorizálás érdekében.  

 

2. Augusztus 18-án sport fórumon vettünk részt dr. Horváth Patríciával és Szerencsi 

Évával. 

A rendezvénynek több fontos témája volt: 

- Az új versenyrendszer a világkupákra helyezi a hangsúlyt (World Series), 2019-

ban 6-7 állomás lesz, ebből terveink szerint 5 versenyen vesznek részt 

sportolóink különböző összetételben. Szeptember elejére kértem be az edzőktől 

a jövő évi edzőtáborozási és versenyeztetési terv első változatát a stratégia 

kialakítása érdekében.  

- Megerősítették, hogy a 2020-as tokiói Paralimpia már kiküldött 

versenyprogramja véglegesnek tekinthető.  

- Deklarálták, hogy a jövőben a sportág fejlődése érdekében ifjúsági versenyek 

rendezésére lesz szükség.  

- Bár nem volt önálló napirendi pont a programban, a klasszifikációról nagyon 

sok szó esett, ez a téma mindenkit foglalkoztat. A résztvevők arra tettek 

javaslatot az IPC-nek, hogy professzionális, fő állású fizetett alkalmazottak 

végezzék ezt a tevékenységet egy önálló bizottságban, így elkerülhetőek 

lesznek a ma tapasztalható egyenlőtlenségek és az eltérő szakmai kompetencia 

alapján elvégzett vizsgálatok.  

- A résztvevők feltették a kérdést az IPC munkatársainak, hogy 2020-ban hol 

kerül megrendezésre a Paraúszó Európa-bajnokság. Az IPC kitért a konkrét 

válasz elöl, csupán annyit mondtak, hogy folynak az egyeztetések.  

 

3. A ciklus első felében két egyesületben zajlott kiemelkedő szakmai munka, Pécsen 

a PSN Zrt-ben Jancsik Árpád, Budapesten a Vasas Sportegyesületben Szabó Álmos 

vezetésével. Mindkét helyen több versenyző is készül, eredményeik az Eb-n 

hasonlóak voltak, azonban a fővárosi egyesület arányait tekintve sokkal nagyobb 

anyagi és szakmai támogatásban részesül a MÚSZ és az MPB részéről egyaránt, 

mint a baranyai csapat. Ebből feszültségek származnak, a közeljövőben a 

zavartalan szakmai munka és az eredményesség érdekében ennek rendezése 

elengedhetetlen. 

 

Csatolt/kiegészítő dokumentumok 

 

Fotógaléria: 

 

Ld. Facebook MPB.  
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Köszönöm a csapat minden tagjának a felkészülés és a verseny alatt végzett munkáját, az 

MPB és a MÚSZ vezetőinek és munka! 

 

Budapest, 2018. augusztus 29. 

 

Becsey János  

vezetőedző 


