Szakmai jelentés a 2019. július. 13.- 19. között Gwangjuban (KOR) megrendezett
felnőtt úszó-világbajnokság nyíltvízi versenyszámairól
Utazás: 2019. július 5.-én az EMIRATES légitársaság Budapest – Dubai - Szöul járatával. Az
utazás teljesen probléma mentesen lezajlott mindkét irányban.
Transzfer: a repülőtéren érkezéskor és a hazautazáskor is pontosan vártak bennünket,
probléma mentesen lezajlottak a helyi utazások.
Szállás: Hotel Venezia, Yesou
A szállás minden igényt kielégített, nagy méretű kényelmes szobák. A hotel 6-7 perc
gyaloglásra volt a versenyhelyszíntől.
Étkezés: minden étkezés a hotelban történt a verseny és edzés időpontokhoz teljes
mértékben igazodva. Minden étkezés kifogástalan volt, mind minőség mind változatosság és
mennyiség, mind kalória tartalom tekintetében, ami különösen fontos a nyíltvízi
versenyszámoknál, főleg egy ilyen 7 napos sorozat terhelésnél.
Edzések: Napi két-két alkalommal biztosítottak uszodai és nyíltvízi edzés lehetőséget.
A medencés edzések kb. 10 perc utazásra, a nyíltvízi edzések, illetve a versenyhelyszín 6-7
perc gyaloglásra voltak a hoteltől de még erre a kicsiny távolságra is biztosítottak buszokat a
szervezők.
Verseny: A verseny helyszíne a szállodától 400 méterre volt, kb. 6-7 perc gyaloglással vagy 12 perc buszozással tudtunk eljutni.
A pálya, a verseny rendezés, a csapatok rendelkezésére álló helyekről sajnos nem tudok
szuperlatívuszokban beszélni. Az első technikai értekezletig egy pályarajzot nem kaptunk. A
rendezők a technikai értekezleten szembesültek igen sok részlettel amire szükség van a
versenyrendezéshez. Több ország képviselőjében felmerült a kérdés a FINA nyíltvízi
funkcionáriusai vajon mit csináltak az elmúlt 2 évben, ha ilyen felkészületlenek a helyi
rendezők. A rendezők és a nemzetközi versenybírók szorgalmának köszönhetően és hogy
nem ismertek lehetetlent a versenyek végül remekül sikerültek. Úgyhogy nem kell
csodálkozni azon, hogy ennyi világverseny rendezési jogát kapja meg a Magyar Úszó
szövetség!
Stáb: A versenyen résztvevő három edző – Szokolai László, Pulai Vince és Gellért Gábor
maximálisan segítette egymás és a versenyzők munkáját, minden tekintetben kivették a
részüket a közös munkából, igazi csapatot alkottunk.
A csapat orvosa Dr. Csepregi Beáta tökéletesen látta el feladatát minden megtett azért, hogy
a csapat tagjai egészségesen álljanak rajthoz minden alkalommal és 0-24 órában a csapat
rendelkezésére állt.
A csapat masszőre Györki Attila volt, aki a tőle megszokott magas színvonalon látta el
feladatát a versenyzők teljes megelégedésére és masszőri feladatain túl remekül helyt állt a
versenyeken is.
Szögi Lászlóról a csapat menedzseréről csak felsőfokon tudok beszélni, szerencsére sok ilyen
munkabírású és segítőkész kolléga van ma már a MÚSZ-ban.

Eredményesség:
Bíztam benne, hogy a 2017-es évi VB eredményességet összpontszám és helyezés
tekintetében is felülmúlja a csapata.
Rögtön Rasovszky Kristóffal kezdeném, aki az első napon megszerezte a Magyarország első
nyíltvízi úszó aranyérmét az 5 km-es versenyszámban. Majd 10 km-en 4. helyen végzett, ami
olimpiai kvótát jelentett.
Székelyi Dániel - az eddigi eredményeit figyelembe véve – nagy meglepetésre az 5 km-es
versenyszámban az előkelő 6. helyen végzett.
Olasz Anna és Sömenek Onon Katalin pontszerző helyen tudott végezni a 25 km-es
versenyben. Anna a 6., Kata pedig a 8. helyet szerezte meg.
A váltóversenyben az 6-8. hely valamelyikének a megszerzése volt a realitás, ez a
számításunk beigazolódott, a 8. helyet szerezte meg a Rasovszky, Gyurta, Olasz, Rohács
össze állítású váltó.
A megszerezhető 4 olimpiai kvótából 2 megszerzését láttam reálisnak, amit biztosnak
gondoltam az meg is történt, „Raso” hozta a kötelezőt. A 10 km-es olimpiai versenyszámban
induló lányok Olasz Anna és Rohács Réka 2018/2019-es világ-, és európa kupa szereplései
alapján 50% esélyt láttam reálisnak, hogy valamelyikük olimpiai kvótát szerez. A második
lehetőség olimpiai kvóta szerzésre 2020-ban Japánban, Fukuokában lesz. Itt rendezik az
olimpiai kvalifikációs világkupát ahol az eddig megszerzett 10 kvótán túl még 15 kvóta kerül
kiosztásra. Innen szinte 100 % az esélye annak, hogy valamelyik lány indul az olimpián,
amennyiben befejezik a versenyt. Ezen a versenyen már csak azokból az országokból
indulhatnak, ahonnan még nem szereztek kvótát, és mivel a mi lányaink is a világ legjobb 20
nyíltvízi úszói közé tartoznak, az idei VB szereplésük alapján ez az eredmény teljesen reális.
Egyéni eredményesség:
Olasz Anna – Szegedi Úszó Egylet – edzője Gellért Gábor és Táczi Zsolt
5 km – 17. hely
10 km – 16. hely
25 km – 6. hely
4x1250-es váltó – 8. hely
Rohács Réka – Kőbánya SC – Túri György és Krajnyák György
5 km – 18. hely
10 km – 22. hely
4x1250-es váltó – 8. hely
Sömenek Onon Kata – Kőbánya SC – edzője Túri György és Krajnyák György
25 km – 8. hely
Rasovszky Kristóf – Balaton Úszó Klub Veszprém – edzője Szokolai László
5 km – 1. hely
10 km – 4. hely
25 km – feladta betegség miatt
4x1250-es váltó – 8. hely

Székelyi Dániel – Ferencvárosi Torna Klub – edzője Kutasi Gergely
5 km – 6. hely
10 km - 27. hely
Gyurta Gergely – UTE – edzője Philip Luca és Kovácshegyi Ferenc
25 km – 10. hely
4x1250-es váltó – 8. hely
A nemzetek közötti (51 ország 209 versenyzője indult) pontversenyben az ötödik helyen –
2017-ben a 7. helyen - az éremtáblán pedig a negyedik helyen végzett 6 fős csapatunk, így
ez lett minden idők legeredményesebb világbajnoksága, ahol Rasovszky Kristóf világsztárrá
nőte ki magát.
Összefoglalva: A verseny rendhagyó volt abban a tekintetben, hogy az időjárási körülmények
– rendkívül erős esőzések, szél és a hullámok – nagy mértékben megnehezítették az egész
mezőny teljesítményét és abból a szempontból is, hogy itt avattak előszőr magyar
világbajnokot.
A pontversenyben elért 5. helyünk is rendkívül biztató, mert 2015-ben a 9., 2017-ben a 7.,
most pedig már az 5. helyen végzett a csapat a nemzetek között.
A rendkívül eredményes utánpótlás nevelésnek köszönhetően, minden évben sikerül újabb
fiatal versenyzőt a felnőtt válogatottba beépíteni, aki megállja a helyét a felnőttek között is.
Ennek elengedhetetlen feltétele a minél több Európa és világkupán szerzett tapasztalat, a
közös edzőtáborok, amelyek helyszínére a szövetség biztosítja az eljutást és a részvételt
versenyzőknek.
Ha további kérdéseitek vannak a világbajnoki szerepléssel kapcsolatban, készséggel állok
rendelkezésre, sportbaráti üdvözlettel
2019. 10. 6.
Gellért Gábor
nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány

