
Szakmai jelentés a 2019. augusztus 2-4. között Racicéban (CZE) megrendezett  
Junior Nyíltvízi Úszó Európa bajnokságról  

 
Utazás: 2019. július 31.-én és augusztus 4.-én oda-vissza autóbusszal történt. Az utazás 
teljesen probléma mentesen lezajlott mindkét irányban. 
 
Transzfer: a versenyhelyszínre utazáshoz a saját autóbuszunkat használtuk amire nagy 
szükség is volt, mert a hoteltől 62 km-re volt a versenypálya. 
 
Szállás: Prágában a 4 csillagos Courtyard by Mariott Prague City Hotelben volt ami minden 
igényt maximálisan kielégített. 
 
Étkezés: A hotel éttermében étkeztünk, az ételek minősége, mennyisége és a választék 
világszínvonalú volt. 
 
Edzések: Az uszodai edzések a szomszédos (kb. 5 perc gyalogosan) hotel 5 pályás 25 méteres 
medencéjében voltak, a nyílt vizes edzések pedig a versenypályán, amit minden nap 
biztosítottak a rendezők. 
 
Verseny: A verseny helyszíne a szállodától 62 km-re volt autópályán, forgalomtól függően 
50-60 perc alatt jutottunk ki, nagyban megkönnyítette a csapat helyzetét, hogy saját bérelt 
autóbusszal történt a kiutazás és a versenyhelyszínre történő eljutás is.  
A versenyt egy klasszikus kajak-kenu versenypályán bonyolították le, amely lényegesen 
megkönnyítette a versenyzők helyzetét, gyakorlatilag mintha egy 2000 méter hosszú 
medencében rendezték volna a versenyt. Az időjárás és a vízhőfok is tökéletes volt. 
Rendkívül pontos, minden igényt kielégítő versenyeket rendezett a cseh úszó szövetség a 
magyar úszó szövetség versenyeihez hasonlóan.  
 
Szakmai stáb: 
Az edzők teljes egyetértésben dolgozták végig a 2 hetes edzőtábort és az Európa 
bajnokságot a legkisebb konfliktus nélkül. Remek csapat, amelynek a gerincét az a néhány 
edző - Kovács Rita (Debrecen) aki nem csak mint edző, hanem mint az egyik legsikeresebb és 
legtöbb nyíltvízi tapasztalattal rendelkező versenyző,  a gyerekek felkészítését segíti Krajnyák 
György (Kőbánya SC) Szokolai László (BUK Veszprém) Kutasi Gergely (FTC) alkotja akik már 
több éve együtt dolgozik a nyíltvízi sikerek érdekében. 
Az egészségügyi stábot Dr. Kovács Tímea csapatorvos vezette és Virágh Vivien és Szakmáry 
Attila masszőrök a tőlük megszokott magas színvonalon segítették a versenyzők 
eredményességét. 
 
Eredményesség:  
A 2017-es év junior EB sikerességét úgy gondoltam, hogy nehéz lesz felül múlni – 5 érem, 
számtalan pontszerző hely és első helyezés a nemzetek közötti pontversenyben - de látva a 
versenyzők és edzők által elvégzett áldozatos munkát – hatodik éve, hogy a csapat nagyrésze 
az egész nyarat végig edzi a nyári világversenyre – az esély latolgatásaink során több 
éremmel számoltunk, mint amit 2017-ben nyertünk.  
 
 



Egyéni eredményesség: 
 
U 14-15 lányok – 5 km  
Szimcsák Mira – A Jövő SC    edző: Kovács Tamás   1. hely 
Szóka Júlia –  Rája 94’ Úszó Klub Ajka  edző: Farkas András   13. hely 
Veress Sára – Kőbánya SC         edző: Krajnyák György  24. hely 
 
U 14-15 fiúk – 5 km 
Gálicz László – FTC       edző: Kutasi Gergely   3. hely 
Pintér Ádám – Veszprémi EÚK     edző: Balog János  5. hely 
Kersák Kristóf – Balaton ÚK Veszprém  edző: Szokolai László  25. hely 
 
U 16-17 lányok- 7,5 km 
Balogh Vivien – Pécsi Sport Nonprofit Kft. edző: Túrós Máté  2. hely 
Gál Kincső – Debreceni Sportcentrum  edző: Kovács Rita  5. hely 
Fehérvári Réka – FTC    edző: Kutasi Gergely    24. hely 
 
U 16-17 fiúk – 7,5 km 
Betlehem Dávid – Zalaegerszeg     edző: Horváth Csaba     2. hely 
Tabi Zoltán   - Kőbánya SC   edző: Krajnyák György   4. hely 
Gallyasi Szilárd – Darnyi SC   edző: Horváth Péter       16. hely 
 
U 18-19 lányok – 10 km 
Rohács Réka – Kőbánya SC   edző: Krajnyák György    6. hely 
Vas Luca – Szegedi Úszó Egylet  edző: Gellért Gábor      8. hely 
Juhász Janka – Kiskunhalasi Úszó Klub edző: Novotny Attila      13. hely 
 
U 18-19 fiúk – 10 km 
Huszti Dávid – Bohóchal SE   edző: Karvalics Péter      2. hely 
Gálicz Péter – FTC    edző: Kutasi Gergely        3. hely 
 
 
U 14-16 mix 4x1250 m nyíltvízi gyorsváltó     1. hely 
Szimcsák Mira – Jövő SC 
Gál Kincső – Debrecen 
Betlehem Dávid – Zalaegerszeg   
Gálicz László – FTC  
 
U 17-19 mix 4x1250 m nyíltvízi gyorsváltó     4. hely 
Rohács Réka – Kőbánya SC 
Balogh Vivien – Pécsi Sport Nonprofit Kft. 
Tabi Zoltán   - Kőbánya SC 
 Huszti Dávid – Bohóchal SE  
 
 
A nemzetek közötti (38 ország versenyzői indultak) pontversenyben és az éremtáblázaton is 
1. helyen végzett junior csapatunk.  



Ez a fantasztikus csapat siker a tudatosan felépített és tervezett munkának köszönhető, amit 
Krajnyák György (Kőbánya SC) kollégámmal immáron 6 éve – az egész nyarat közös 
edzőtáborozással töltve - végeztetünk a versenyzőkkel és szerencsére több edző kollégát 
sikerült megnyerni ennek a szakágnak ezekkel a fantasztikus sikerekkel. 
Örömteli, hogy a legfiatalabbak között tűnnek fel újabb nagyszerű képességekkel rendelkező 
versenyzők. A felnőtt utánpótlásunk szempontjából pedig rendkívül biztató Rohács Réka 
(Kőbánya SC) szereplése, valamint Huszti Dávid (Bohóchal SE) és Gálicz László (FTC) 
szereplése, akik várhatóan a 2020 májusában  Magyarországon rendezendő EB csapatban 
már helyet kaphatnak. 
2020-ban junior VB kerül megrendezésre Scehelly szigeteken és junior EB Izraelben, ahol 
nem is lehet más célunk, mint hogy a világ legjobb utánpótlás csapata legyünk a nemzetek 
közötti pontversenyben 2019-es évhez hasonlóan. 
 
Sportbaráti üdvözlettel 
 
2019. szeptember 10. 
 
       Gellért Gábor 
      nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány 
 
 
 


