KEDVES SPORTBARÁTOK!
Mindig izgalmas várakozás előzi meg az év első nagy hazai versenyét, az országos
bajnokságot, amelynek immár zsinórban harmadjára Debrecen városa ad otthont. Ha
csak a tavalyi küzdelmekből indulunk ki, akkor szinte biztos, hogy úszóink idén emelni
fogják a tétet, hiszen itt lesz az idei vb kvalifikációs versenye. De nem csak ezért számítok
újabb csodákra és emlékezetes pillanatokra, hanem elsősorban azért, mert a magyar
úszósport klasszisai állnak rajtkőre, így Hosszú Katinka, Cseh László, Késely Ajna, a
Verrasztó-testvérek, Milák Kristóf, Kapás Boglárka,
Jakabos Zsuzsanna vagy Kenderesi Tamás is vízbe
ugrik – és a sort szerencsére még folytathatnám,
nem beszélve arról, - amire már számos példa volt
a közelmúltban - hogy a feltörekvő generáció tagjai
között is felbukkanhat olyan, aki egy remek idővel,
korosztályos csúccsal villanthatja meg tehetségét a
nagyközönség előtt. A mindig nagyszerű debreceni
publikum pedig nem csak századokon múló csatákat
és kiváló versenyzőket, hanem igazi sportembereket,
tündöklő úszócsillagokat láthat majd a döntőkben és a
dobogón is.
Hálásak vagyunk, hogy ismét részesei lehetünk e
különleges uszodai atmoszférának és külön köszönet
az edzőknek, szülőknek és a szervezőknek, hogy
munkájukkal rendre hozzájárulnak számos csodás és
kivételes pillanat megszületéséhez!
Dr. Wladár Sándor,
a Magyar Úszó Szövetség elnöke

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Debreceni Sportcentrum Kft. nevében az Úszó
Országos Bajnokság minden egyes versenyzőjét, edzőket és szurkolókat. Örömmel tölt
el, hogy 2017 és 2018 után újra hazánk egyik legszebb vizes létesítményében küzdhetnek
meg az érmekért úszóink. A Debreceni Sportuszoda többször beírta már magát a sportág
történelemkönyvébe, elég csak a 2007-es Rövidpályás Úszó Európa-bajnokságot, vagy
a 2012-es Úszó Európa-bajnokságot említenem, de az utóbbi két OB is emlékezetes
marad a kiváló hangulat és a remek eredmények miatt. Bátran kijelenthetem, hogy
manapság a magyar sporttársadalom Debrecenre
figyel, hiszen március közepén rendeztük meg a Főnix
Csarnokban a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőt,
sőt április első hétvégéjén a férfiak is a Cívisvárosban
küzdenek meg az aranyéremért. Az előttünk álló napokban
viszont a világklasszisokat a vízben kell majd keresnünk,
és jómagam is kíváncsi vagyok arra, hogy a júliusi
világbajnokság előtt milyen formában vannak legjobbjaink,
és kik azok az úszók, akik Debrecenben robbannak
majd be a köztudatba. Kívánom, hogy a verseny váljon
emlékezetes eseménnyé valamennyi résztvevő számára, és
kellemes élményekkel utazzanak majd haza. Mindenkinek
jó szórakozást, sportszerű, sikerest versenyzést és kellemes
időtöltést kívánok Debrecenben!
Becsky András,
a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója, a
MÚSZ általános alelnöke

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES SPORTBARÁT!
Örömmel köszöntöm önt városunkban abból az alkalomból, hogy a 2019.
évi, 121. felnőtt úszó országos bajnokság fordulójának helyszínéül immár
sorozatban harmadik alkalommal is a sportok fővárosaként számon tartott
cívisvárost választotta a Magyar Úszó Szövetség. A Debreceni Sportcentrum
jóvoltából az elmúlt másfél évtizedben közel harminc nemzetközi verseny
házigazdái lehettünk. Megtisztelő, hogy újra ilyen rangos sporteseményt
köszönthetek a városunkban. Most is az eddigiekben megszokott színvonalú
rendezvénnyel várjuk az úszósport szerelmeseit a Széchy Tamás emlékére
szervezett eseményen, 2019. március 27- 30. között. A város stratégiai ágazatként
tekint a sportra. Az elmúlt években világszínvonalú
sportlétesítmények épültek Debrecenben annak
érdekében, hogy méltó körülményeket teremtsünk
a sportolni vágyó debreceniek - és a rangos
sportesemények számára. Sportolóink sikerei nem
csak debreceni, de országos, sőt nemzetközi szinten is
kiemelkedőek, melyre méltán vagyunk büszkék.
Ezen gondolatok jegyében kívánok minden
résztvevőnek sikeres és nemes versengést,
szurkolóinknak kellemes és tartalmas kikapcsolódást.
Érezzék jól magukat városunkban, s ne feledjék:
Debrecen mindig nagy szeretettel várja vissza önöket!
Papp László,
Debrecen polgármestere

A személyiség
öltöztet.

Az új Audi A1 Sportback

Epic Mode On
Audi A haladás technikája.

Az új Audi A1 modell kombinált átlagfogyasztása: 4,6–6,0 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 104–137 g/km. Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂–kibocsátási értékek
az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra.
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben,
nem szavatolják a járművek valós üzemanyag-fogyasztását.

A 2006-ban átadott, s 2009 óta a Debreceni Sportcentrum üzemeltetésében
lévő komplexumban az 50 méteres, 10 pályás versenymedence mellett 25
méteres edzőmedence, tanmedence, kültéri termál medence, jakuzzi és finn
szauna is található. A Sportuszoda egyik különlegessége, hogy 50 méteres
medencéje egy elhúzható fal segítségével 25 vagy 33 méteressé is átalakítható.
Alkalmas úszó-, és szinkronúszó versenyek, vízilabdakupák és edzőtáborok
megrendezése mellett rövidpályás úszóversenyek lebonyolítására is.
A létesítmény az elmúlt években számos színvonalas viadalnak is otthont
adott. Házigazdája volt a 2007-ben megrendezett Rövidpályás Úszó Európabajnokságnak, több Úszó OB-nak, és a 2012-es Úszó Európa-bajnokságnak.

A Sport Hotel*** Debrecen legszebb részén, a Nagyerdő szívében található,
csendes, nyugodt környezetben. 120 férőhelyes szállodánk tökéletes
körülményeket kínál edzőtáborozó csoportok, szakmai konferenciák és
rendezvények résztvevői, aktív kikapcsolódásra vágyó családok, baráti
társaságok számára is. Szállodánk akadálymentesített, összes szobánk
légkondicionált, wifivel ellátott, ingyenes, zárt parkoló, étterem, wellness rész
várja vendégeinket. Szállodánk kerékpárosbarát szálláshely. A hotel egy 40 és
egy 70 fős konferenciateremmel és két 25 fős szekcióteremmel rendelkezik.
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya

DEBRECENI SPORTCENTRUM
A 2000-ben alakult Debreceni Sportcentrum Kft. a város tulajdonában álló
szervezetként azzal a céllal jött létre, hogy a város sportlétesítményeinek
komplex menedzselésével aktívabb szerepet vállaljon a regionális-, illetve az
országos sportéletben is. Debrecen sportkoncepciójában is központi szerepet
játszó létesítmények több élvonalbeli csapatnak biztosítanak színvonalas
felkészülési és versenyzési lehetőséget.
Az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra épült, nyolc sávos - tavaly felújított
- atlétikai rekortán pálya a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) kiváló
minősítését kapta. Az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum – benne a Gyulai
István nevét viselő atlétikai stadionnal, az ezer férőhelyes Sportcsarnokkal, a
füves és műfüves labdarúgó pályákkal és a labdarúgó stadionnal - a Hódos Imre
Rendezvénycsarnokkal, a Debreceni Sportuszodával, a Debreceni Jégcsarnokkal
(I-es és II-es csarnok) és a Főnix Csarnokkal együtt alkotja az országos szinten
egyedülálló létesítmény-portfóliót.
A sportlétesítmények, a szintén a Sportcentrum által működtetett Sport
Hotel***-lel együtt teljeskörű szolgáltatási palettát biztosítanak.
A Sportcentrum a kezelésében levő sportlétesítmények karbantartása,
működtetése mellett, kiemelt feladatként, 2001 óta világ-, és Európabajnokságok szervezését és lebonyolítását is koordinálja, valamint 2006 óta
üzemelteti a Debreceni Sportiskolát.

DEBRECEN, A SPORTOSAN FEJLŐDŐ VÁROS
Híressé teszi Debrecent lüktető és eredményes sportélete. Elég csak ha
Senánszky Petra úszóra, a hétszeres magyar bajnok és Bajnokok Ligája résztvevő
DVSC labdarúgócsapatára, a kétszeres hazai bajnok és EHF kupagyőztes DVSC
kézilabdacsapatára vagy a nemrég kupa bronzérmet szerző DEAC kosárlabdázóira
gondolunk. Debrecen nevéhez további számtalan Európa- és világbajnoki cím
fűződik. A versenyzők több sportágban szereztek dicsőséget a városnak, így a
többi közt atlétikában, aerobicban, búvárúszásban, ökölvívásban, triatlonban,
tollaslabdában és salakmotorozásban is.
Nemcsak sportolói, fesztiváljai és gyönyörű épületei is hírét viszik hazánk második
legnagyobb városának. Évente több százezren látogatnak el például a színpompás,
augusztus 20-i Debreceni Virágkarneválra, a Campus Fesztiválra, a Bartók Béla
Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztiválra. Egyre nagyobb rangot vív ki
magának a többi közt a Tavaszi és Őszi Fesztivál és a tematikus gasztronómiai
események. A nagy világversenyeknek is otthont adó Főnix Csarnok a
sportrendezvények mellett számtalan világsztárt is vendégül látott már. Fellépett
ott többek között Joe Cocker, Bryan Adams, az Iron Maiden és Lenny Kravitz is.
Az új Nagyerdei Stadion, a Szabadtéri Színpad, a Békás-tó és környéke, valamint a
Ködszínház olyan élményt nyújt a Parkerdőben, amiért nemcsak a debreceniek,
de a városba látogatók is rajonganak. Különleges élmény az esténként kivilágított
Víztorony is. Ebben az évben pedig elindul a nagyerdei strandfürdő felújítása is.
Mindez komplex szórakozást és páratlan élményt jelenthet a Debrecenbe
látogatók számára.

Téttel teljes az élmény

Fogadj online akár több száz
sporteseményre, és szurkolj
úgy, mint még soha!
További részletek a www.tippmixpro.hu oldalon

VERSENYPROGRAM
FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019.

1. NAP | MÁRCIUS 27. SZERDA
ELŐFUTAMOK 9:00

DÖNTŐK

1.

50M FFI GYORS

18:00

800M NŐI GYORS

18:56

200M NŐI PILLANGÓ B

2.

50M NŐI GYORS

18:11

50M FFI GYORS A

19:00

100 m ffi hát eh.

3.

100M FFI HÁT

18:13

50M FFI GYORS B

19:04

100 m női hát eh.

4.

100M NŐI HÁT

18:15

50M NŐI GYORS A

19:08

100M FFI MELL A

5.

200M FFI PILLANGÓ

18:17

50M NŐI GYORS B

19:11

100M FFI MELL B

6.

200M NŐI PILLANGÓ

18:19

800 m női gyors eh.

19:14

100M NŐI MELL A

7.

100M FFI MELL

18:23

100M FFI HÁT A

19:17

100M NŐI MELL B

8.

100M NŐI MELL

18:26

100M FFI HÁT B

19:20

200 m ffi pillangó eh.

9.

4X100M MIX GYORS

18:29

100M NŐI HÁT A

19:24

200 m női pillangó eh.

10.

800M NŐI GYORS*

18:32

100M NŐI HÁT B

19:28

1500M FFI GYORS

11.

1500M FFI GYORS*

18:35

50 m ffi gyors eh.

19:46

100 m ffi mell eh.

18:39

50 m női gyors eh.

19:49

100 m női mell eh.

18:44

200M FFI PILLANGÓ A

19:52

4X100M MIX GYORS A

18:48

200M FFI PILLANGÓ B

19:58

1500 m ffi gyors eh.

18:52

200M NŐI PILLANGÓ A

20:02

4x100 m mix gyors eh.

2. NAP | MÁRCIUS 28. CSÜTÖRTÖK
ELŐFUTAMOK 9:00

DÖNTŐK

12.

400M FFI GYORS

18:00

400M FFI GYORS A

18:38

200M NŐI VEGYES A

13.

400M NŐI GYORS

18:07

400M NŐI GYORS A

18:42

200M NŐI VEGYES B

14.

50M FFI PILLANGÓ

18:14

50M FFI PILLANGÓ A

18:46

50 m ffi pillangó eh.

15.

50M NŐI PILLANGÓ

18:16

50M FFI PILLANGÓ B

18:50

50 m női pillangó eh.

16.

200M FFI VEGYES

18:18

50M NŐI PILLANGÓ A

18:54

4X200M FFI GYORS

17.

200M NŐI VEGYES

18:20

50M NŐI PILLANGÓ B

19:04

4X200M NŐI GYORS

18.

4X200M FFI GYORS

18:22

400 m ffi gyors eh

19:14

200 m ffi vegyes eh.

19.

4X200M NŐI GYORS

18:26

400 m női gyors eh

19:18

200 m női vegyes eh.

18:30

200M FFI VEGYES A

19:22

4x200 m ffi gyors eh.

18:34

200M FFI VEGYES B

19:26

4x200 m női gyors eh.

3. NAP | MÁRCIUS 29. PÉNTEK
ELŐFUTAMOK 9:00
20.

DÖNTŐK

4X100M MIX VEGYES

18:00

4X100M MIX VEGYES

19:00

200 m ffi mell eh.

21.

400M FFI VEGYES

18:06

400M FFI VEGYES

19:04

200 m női mell eh.

22.

400M NŐI VEGYES

18:13

400M NŐI VEGYES

19:08

200M FFI HÁT A

23.

200M FFI MELL

18:20

4x100 mix vegyes eh.

19:12

200M FFI HÁT B

24.

200M NŐI MELL

18:24

200M FFI MELL A

19:16

200M NŐI HÁT A

25.

100M FFI GYORS

18:28

200M FFI MELL B

19:20

200M NŐI HÁT B

26.

100M NŐI GYORS

18:32

200M NŐI MELL A

19:24

100 m ffi gyors eh.

27.

200M FFI HÁT

18:36

200M NŐI MELL B

19:28

100 m női gyors eh.

28.

200M NŐI HÁT

18:40

400 ffi vegyes eh

19:32

4x100M FFI GYORS A

29.

4X100M FFI GYORS

18:44

400 női vegyes eh

19:38

4x100M NŐI GYORS A

30.

4X100M NŐI GYORS

18:48

100M FFI GYORS A

19:44

200 m ffi hát eh.

18:51

100M FFI GYORS B

19:48

200 m női hát eh.

18:54

100M NŐI GYORS A

19:52

4x100 m ffi gyors eh.

18:57

100M NŐI GYORS B

19:56

4x100 m női gyors eh.

4. NAP | MÁRCIUS 30. SZOMBAT
ELŐFUTAMOK 9:00

DÖNTŐK

31.

200M FFI GYORS

17:30

1500M NŐI GYORS

18:30

50 m ffi mell eh.

32.

200M NŐI GYORS

17:48

200M FFI GYORS A

18:36

50 m női mell eh.

33.

50M FFI MELL

17:52

200M FFI GYORS B

18:40

100M FFI PILLANGÓ A

34.

50M NŐI MELL

17:56

100M NŐI PILLANGÓ A

18:43

100M FFI PILLANGÓ B

35.

50M FFI HÁT

17:59

100M NŐI PILLANGÓ B

18:46

50 m ffi hát eh.

36.

50M NŐI HÁT

18:02

1500 m női gyors eh.

18:50

50 m női hát eh.

37.

100M FFI PILLANGÓ

18:06

200 m ffi gyors eh.

18:54

200M NŐI GYORS A

38.

100M NŐI PILLANGÓ

18:10

50M FFI MELL A

18:58

200M NŐI GYORS B

39.

4X100M FFI VEGYES

18:12

50M FFI MELL B

19:02

800M FFI GYORS

40.

4X100M NŐI VEGYES

18:14

50M NŐI MELL A

19:13

100 m ffi pillangó eh

41.

800M FFI GYORS*

18:16

50M NŐI MELL B

19:17

200 m női gyors eh.

42.

1500M NŐI GYORS*

18:18

100 m női pillangó eh

19:21

4X100M NŐI VEGYES

18:22

50M FFI HÁT A

19:27

4X100M FFI VEGYES

18:24

50M FFI HÁT B

19:33

800 ffi gyors eh.

18:26

50M NŐI HÁT A

19:37

4x100 m női vegyes eh.

18:28

50M NŐI HÁT B

19:41

4x100 m ffi vegyes eh.

megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután
úszik!
Döntők: „A”: előfutam 1-8. idejét teljesítő versenyzők, „B”: előfutam: 9-16. idejét teljesítő versenyzők

A NÉVADÓ: SZÉCHY TAMÁS
Tanítványa, Czene Attila mondta róla: „Ő maga volt az úszás. Ha háttal állt a
medencének, akkor is tudta, éppen mi történik.”
Széchy Tamás gyakorlatilag a semmiből építette fel birodalmát. A birodalmat,
amely tudásra, tapasztalatra, vasakaratra, elszántságra alapult, amelyben a
legkitartóbbak a legmagasabb csúcsokat is meghódíthatták, mert ott állt
mögöttük az, aki megtervezte a felfelé vezető utat, és aki pontosan tudta,
miként kell azon végigmenni.
Meglehet, sokszor tűnt inkább hajszának az út – ám az úszósportban az
eredményeket sohasem adták könnyen.
Mivel az Öreg úszómúlt nélkül, az atlétika világából érkezett, sok esztendőt
maga is útkereséssel töltött. A KSI-nél válogatta ki azokat a gyerekeket,
akikkel először indult neki a csúcsok meghódításának. Ösztönösen érezte, mi
az üdvözítő módszer, ugyanakkor számtalan finomhangolásra volt szükség,
így Hargitay András és Verrasztó Zoltán világbajnoki
sikereire, és, igen, egy-egy olimpiai botlására a hetvenes
években, hogy a birodalom készen álljon az igazi
hódításra.
Így történhetett, hogy huszonnyolc évnyi aranyszünet
után Wladár Sándor végre ismét olimpiai aranyérmet
szerzett a magyar úszósportnak, Verrasztó Zoltánnal
övék lett az első két hely Moszkvában, a 200 méteres
hátúszásban. A nyolcvanas évek második felében pedig
a legnagyobbak közé emelkedett kivételes képességű
versenyzőivel egyetemben. Darnyi Tamás, Szabó József,
Rózsa Norbert, Czene Attila – olimpiai bajnokok mind,
hogy csak tanítványai legjavát említsük.
2004 óta nincs közöttünk – emlékét a róla elnevezett
új uszoda őrzi, ahol a köpenyéből előbújt edzők
munkájának hála újabb és újabb diadalok születtek a
budapesti Európa-bajnokságokon.

Élt: 1931–2004
Klubjai: KSI, Bp. Honvéd, Újpesti Dózsa, BRSE, Sport Plusz OTP SE
Kiemelkedő versenyzői: Hargitay András, Verrasztó Zoltán, Wladár
Sándor, Darnyi Tamás, Szabó József, Czene Attila, Rózsa Norbert
Elismerései
• Állami Díj
• Az év edzője (6)
• Magyar Köztársaság Érdemkeresztje
• Magyar Köztársaság Tisztikeresztje

I
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AM
WATER

Sarah Sjöström Olympic Champion

ÚSZUNK A VILÁGESEMÉNYEKBEN!
Ahogy azt már a magyar úszórajongók – és hovatovább az úszóvilág képviselői
is – megszokhatták, Budapest ismét egy rakat világeseménynek ad otthont,
sőt, az idén olyan nagyüzem várható, hogy a legnagyobb sztárok akár ide
is költözhetnek Magyarországra, hogy időnként elutazzanak néhány más,
első ránézésre fontos viadalra (jó, a koreai világbajnokság az, de sokkal több,
a magyar fővárosban esedékes eseményeknél magasabban rangsoroltat
nemigen találni).
Szóval a betonbiztosan csodálatos debreceni országos bajnokság után az
alábbi kínálatból válogathatnak a sportág ínyencei – pontosabban, nincs mit
válogatni, ott kell lenni minden egyes versenyen, mert extatikus élményekben
lehet részünk.
Kezdésnek mindjárt itt van május 11-12-én a FINA vadiúj sorozatának budapesti
állomása. A Champions Swim Series, nevezhetjük/fordíthatjuk nyugodtan
úszó Bajnokok Ligájának, mert ez tényleg olyan viadal, amilyen még nem volt:
kizárólag olimpiai és világbajnoki érmesek, világcsúcstartók lesznek láthatóak
a Duna Arénában. Ráadásul mindezt úgy, hogy a sportág állócsillagait
csapatokba sorolják, és ezek versengenek majd egymás ellen – márpedig
világklassziséknál a büszkeség és a versenyszellem mindent felülír, azaz
egészen ádáz csaták várhatók. Mivel a FINA megdobja négymillió dollárral a
résztvevőket, köztük Hosszú Katinkát, Cseh Lászlót, Milák Kristófot és Késely
Ajnát, így parádés küzdelmek, remek hangulat várható, körítésként pedig
zene, tánc, móka, kacagás. Egyértelmű: ez lesz az a hétvége, amikor nem a
plázákba megyünk mozizni, hanem a Duna Arénába – ütősebb a program,
mint bármilyen Disney szuperhős-mozi, és még 3D-s szemüveg sem kell
hozzá.

Augusztus utolsó hetében megint csak irány az Aréna, ez a hat nap másképp
lesz hihetetlenül izgalmas: augusztus 20. és 25. között ugyanis Budapesten
rendezik a junior világbajnokságot. Két éve, Indianapolisban ugyebár minden
idők legjobb magyar szereplését láthattuk, és bár az akkori főhősök közül Milák
Kristóf és Késely Ajna sajnos már korengedménnyel sem térhet vissza erre az
eseményre, legjobb 15-18 éveseink bőven vannak annyira jók, hogy megint egy
újabb éremözönben legyen részünk.
Október 4-6. között pedig visszatér a FINA Világkupa-sorozat Budapestre
– tavaly is óriási sikere volt, most hasonlóan pazar három nap várható,
és remélhetőleg Hosszú Katinka ezúttal megelőzi Sarah Sjöströmöt az
összetettben.
Akinek mindez nem elég, az június 15-én mindenképpen jöjjön el
Balatonfüredre, merthogy újfent érkeznek a világ legjobb nyíltvízi úszói a
Világkupa-sorozat negyedik állomására. Rasovszky Kristóf az elmúlt években
már nyert egy rakat viadalt, állt dobogón a világ négy sarkában, csupán
egyetlen helyen nem tudott még érmet szerezni – itthon. De a szó szoros
értelmében, elvégre veszprémiként a Balatoni Úszó Klub versenyzője, ott edz
a tó mellett (néha a tóban), szóval épp ideje, hogy végre hazai vizekben is
megmutassa, nem véletlenül választották meg 2018-ban Európa legjobbjává.
És akinek még ez sem lenne elég, annak egyrészt még tudjuk ajánlani
karácsony előtt a rövidpályás magyar bajnokságot a vadonatúj kaposvári
uszodában, továbbá a társ-sportágak nem kevésbé izgalmas eseményeit.
Június 4-9. között az olimpiai kvalifikációs női vízilabda Világliga szuperdöntője
lesz a Duna Arénában, a következő hétvégén pedig – júni 14-16. – a csodálatos
szinkronúszók krémje érkezik a Világkupa Szuperdöntőjére.
Szóval 2019 is szupernek ígérkezik, minden szempontból!
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