KEDVES ÚSZÓRAJONGÓK,
KEDVES BARÁTAIM!
Ezekben a napokban mindannyian el-elejtünk „egy éve ilyenkor” kezdetű mondatokat. 2020 márciusának történései beleégtek mindannyiunk lelkébe – az pedig különösen, ami azután következett.
Emlékszem, tavaly március 11-én egy szomorúságtól átitatott délutánon kísértük utolsó útjára mindannyiunk példaképét, a csodálatos Székely Évát, ám már a szertartás előtt, aztán a farkasréti temetőből kifelé ballagva már kénytelenek voltunk Sós Csaba kapitány úrral telefonok sorozatát lebonyolítani,
mert úgy gondoltuk, lezárások ide vagy oda, mindenképp meg kell mentenünk az országos bajnokságunkat, hiszen a válogatott kerettagok egészen elképesztő munkát végeztek az edzőtáborokban, hogy
megszilárdítsák vagy épp kivívják helyüket az olimpiai csapatban.
Akkor elképzelni sem tudtuk, hogy olyasmi történhet a világgal, ami miatt akárcsak egy országos bajnokság elmaradhat – egy Európa-bajnokságról, pláne az ötkarikás játékokról nem is beszélve.
Azóta sok mindent átértékeltünk, sok mindent másképp látunk – az azonban nem változott, hogy gondolataink középpontjában továbbra is a magyar úszósport áll, rendíthetetlenül. A helyzetünk különleges, hisz bármennyire is szeretnénk már látni a világjárvány végét, egyelőre csak sóhajthatunk: talán
már kevesebb van hátra, mint amennyi mögöttünk áll. Mégis, egy úszónak kizárólag az számít, mennyi
van még a falig, a célig.
És az elmúlt egy esztendő összes rendkívüli kihívásán és megpróbáltatásán túl teljesen érthető, ha
válogatottjaink szeme előtt ismét kizárólag Tokió lebeg (és persze minden magára valamit is adó úszó
valamilyen komoly céllal indul neki ennek az eseménynek). Hiába érezzük úgy, hogy mintha megtört
volna valami, hiszen egy csodálatosan sikerült világbajnokságot követően meggyőződésünk volt, hogy
egy varázslatos budapesti Eb-vel melegítünk egy remélhetőleg fantasztikus olimpiára – aztán jött, ami
jött... Mégis – csak a fal számít. Hogy oda a lehető
legjobbunkat nyújtva érjünk el.

THE FEELING OF VICTORY

Ezért dolgozott valamennyi úszónk és kiváló edzőik
– és ezért dolgozott a MÚSZ csapata is a maga „pályáján”. Most pedig itt vagyunk, és a Duna Arénában
ismét világszínvonalú viadalra készülünk, hiszen egy
magyar bajnokság immár elitkategóriás esemény,
hála kiválóságainknak. Aztán, ha minden jól megy,
következhet az Eb, majd az olimpia.
Hiszem, hogy magyar úszósportot az elmúlt években
a világ élvonalába emelő tudás, akarat, elszántság,
alkotó szellem sértetlenül vészelte át a mögöttünk
hagyott esztendőt, és mind rövid-, mind hosszútávon
megőrizzük a nívót, amely méltó a múlt hőseihez, és a
több mint egy évtized óta tartó legújabb aranykorhoz.
Ebben a reményben kívánok mindenkinek nagyszerű
versenyzést, és persze azt, hogy érjétek a céljaitokat
– most is, és 2021 nyarán is!

arena BISHAMON COLLECTION

A SYMBOL OF PROTECTION AND LUCK FOR WARRIORS IN JAPANESE CULTURE
KATINKA HOSSZÚ WEARING

ADAM PEATY WEARING

dr. Wladár Sándor
a MÚSZ elnöke

ARENAWATERINS TINCT.COM

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 2006-os és 2010-es 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
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CXXIII. FELNŐTT ÚSZÓ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

DÖNTŐK
Kedd

BUDAPEST, DUNA ARÉNA, 2021.03.23-27.
TIME TRIAL (tervezet)
Kedd

Szerda

16:30

16:45

1. nap

Csütörtök

Péntek

Szombat
4x100m női
vegyes**
(döntők után)

4x200m ffi
gyors**
4x100m női
gyors**

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

ELŐFUTAMOK
17:00

Kedd

17:00

Szerda

17:00

Csütörtök

1.

50m ffi gyors

12.

400m ffi gyors

20.

4x100m mix
vegyes

2.

50m női gyors

13.

400m női
gyors

21.

400m ffi
vegyes

14.

50m ffi
pillangó

22.

400m női
vegyes

15.

50m női
pillangó

16.

200m ffi
vegyes

17.

200m női
vegyes

18.

4x200m ffi
gyors

19.

4x200m női
gyors

3.

100m ffi hát

4.

100m női hát

5.

200m ffi
pillangó

6.

200m női
pillangó

7.

100m ffi mell

23.

200m ffi mell

24.

200m női
mell

25.

100m ffi
gyors

26.

100m női
gyors

27.

200m ffi hát

17:00

Péntek

31.

200m ffi
gyors

32.

200m női
gyors

33.
34.
35.

50m ffi mell
50m női mell
50m ffi hát

Szombat

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

9:30

800m női
gyors

9:30

400m ffi gyors

9:30

4x100m mix
vegyes

9:30

1500m női gyors

9:41

50m ffi gyors
A

9:37

400m női gyors

9:37

400m ffi
vegyes

9:48

200m ffi gyors A

9:44

50m ffi gyors
B

9:44

50m ffi pillangó
A

9:44

400m női
vegyes

9:53

200m ffi gyors B

9:47

50m női gyors
A

9:47

50m ffi pillangó
B

9:51

200m ffi mell
A

9:58

100m női
pillangó A

9:50

50m női gyors
B

9:50

50m női pillangó
A

9:56

200m ffi mell
B

10:02

100m női
pillangó B

9:53

100m ffi hát A

9:53

50m női pillangó
B

10:01

200m női mell
A

10:06 50m ffi mell A

9:57

100m ffi hát B

9:56

200m ffi vegyes
A

10:06

200m női mell
B

10:09 50m ffi mell B

10:01

100m női hát
A

10:01

200m ffi vegyes
B

10:11

100m ffi gyors
A

10:12 50m női mell A

10:05

100m női hát
B

10:06

200m női
vegyes A

10:15

100m ffi gyors
B

10:15 50m női mell B

10:09

200m ffi
pillangó A

10:11

200m női
vegyes B

10:19

100m női
gyors A

10:18 50m ffi hát A

10:14

200m ffi
pillangó B

10:16

4x200m ffi
gyors

10:23

100m női
gyors B

10:21 50m ffi hát B

10:19

200m női
pillangó A

10:27

4x200m női
gyors

10:27 200m ffi hát A

10:24 50m női hát A

10:24

200m női
pillangó B

10:32 200m ffi hát B

10:27 50m női hát B

10:29

100m ffi mell
A

10:37

200m női hát
A

10:30

100m ffi pillangó
A

10:33

100m ffi mell
B

10:42

200m női hát
B

10:34

100m ffi
pillangó B

10:37

100m női mell
A

10:47

4x100m ffi
gyors

10:38

200m női gyors
A

10:41

100m női mell
B

10:54

4x100m női
gyors

10:43

200m női gyors
B

36.

50m női hát

37.

100m ffi
pillangó

10:45

1500m ffi
gyors

10:48 800m ffi gyors

38.

100m női
pillangó

11:03

4x100m mix
gyors

10:59

4x100m női
vegyes

11:06

4x100m ffi
vegyes

8.

100m női mell

9.

4x100m mix
gyors

28.

200m női hát

39.

4x100m ffi
vegyes

10.

800m női
gyors*

29.

4x100m ffi
gyors

40.

4x100m női
vegyes

11.

1500m ffi
gyors*

30.

4x100m női
gyors

41.

800m ffi
gyors*

42.

1500m női
gyors*

* = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző másnap délelőtt úszik!
** = TIME TRIAL
Döntők: „A”: előfutam 1-8. idejét teljesítő versenyzők, „B”: előfutam: 9-16. idejét teljesítő versenyzők
Az esti előfutamok és a délelőtti döntők kezdés időpontjai a COVID kijárási korlátozások miatt változhatnak!

OB: ELŐSZÖR A DUNA ARÉNÁBAN
Amikor versenyzőink az Aréna rajtkőire lépnek, sokuk számára mindez messze nem lesz újdonság –
2017 óta az úszók rendszeres vendégei a világ jelenlegi legmodernebb uszodájának, viszont országos
bajnokságot most rendezünk itt először.
Épp ideje volt beilleszteni a sorba, amely egészen lenyűgöző: kezdődött ugyebár a mindörökkön feledhetetlen FINA Világbajnoksággal négy évvel ezelőtt, aztán volt itt úszó Világkupa, junior világbajnokság, úszó Bajnokok Ligája – és hamarosan már jön is a következő megaviadal, az Európa-bajnokság,
aztán ha minden jól megy, 2024-ben rövidpályás vb, 2027-ben pedig újfent FINA-vb helyszíne lesz
kedvenc arénánk (és ezek csak az úszáshoz köthetők, vízilabdában és műúszásban szintén egymást
érték a nagysza bású versenyek).
Annak idején nem hangsúlyoztuk külön, ám ettől még tény: a budapesti vb-n fordult elő a históriában
először, hogy egy FINA vb úszóversenyeit klasszikus fedett uszodában rendezték. Korábban – 1973 és
2015 között – vagy nyitottban, vagy egy multifunkcionális létesítménybe (esetleg tenisz-szentélybe –
Melbourne 2007 –, vagy futballstadionba – Kazany 2015) telepített ideiglenes medencében úszhattak
a világ legjobbjai, míg végül megadatott az egyedi élmény, hogy tető alatt, uszodában úszhassanak. A
magyarázat egyszerű: ilyen monumentális komplexumokat eddig csak olimpiákra építettek, ami máris
illusztrálja a Duna Aréna színvonalát.

Ugyanakkor az is tény, hogy az alkotók a hasonló kaliberű uszodák kialakítása során felhalmozódott tanulságok sorát vehették figyelembe a FINA értő szakembereinek hála, így például elkerülték az összes
olyan rémisztő hibát, amelyek miatt például a kívülről még oly pompás londoni olimpiai uszodában ma
már reménytelen nagyobb kaliberű sportviadalt rendezni. Ott az úgynevezett „legacy mood”-ban minden olyan funkciót leépítettek, amely nélkülözhetetlen egy kiemelt úszóverseny összes szereplőjének
kiszolgálásához.
Ezzel szemben a vb idején 17 ezres kapacitású Duna Aréna 5500-asra „visszavágva” is tökéletes helyszín: a sportolók és kísérőik, a rendezvények üzemeltetői, a tévések, a média, a VIP és persze a szurkolók egyaránt tökéletes körülményeket találnak.
Ilyen szintű uszodát, ahová befér 5500 néző, nem igazán találni még egyet a világon: a dubaji a világon
a legnagyobb, ám a várostól félórányira, a sivatag közepén található 15 ezres létesítmény még sohasem
látott telt házat, meg hát egy, a vizes sportok által szinte érintetlen náció megalomán próbálkozása – az
Aréna modernebb, és rendre megtelik élettel.
Miképp most, márciusban, az országos bajnokság idején.

JÖHET AZ ÚJABB
EB-ÉREMÖZÖN?
Már eddig is rekordernek számítottunk, ám most
még inkább „bebetonozzuk” a vezető helyünket
az úszó Eb-rendezők örökrangsorában. Merthogy
a májusi kontinensviadal lesz a hatodik a sorban
1926, 1958, 2006, 2010 és 2012 után. És ezek
csak a klasszikus „nagy” Eb-k.
Merthogy amióta a pólósok tornája különvált, abból is nálunk volt három (2001, 2014, 2020), plusz
még egy rövidpályás Eb is (2007), a juniorokat
(2005, 2016) már nem is számítjuk ide. A németek
rendeztek ötöt („elszórva”: Magdeburg, Lipcse,
Bonn, majd kétszer Berlin), de ha csak a várost
vesszük, Budapest ötöse – ’12-ben ugyebár Debrecen volt a házigazda – tényleg kiemelkedő. A
magyar főváros „mögött” egyedül Bécsnek van
három Eb-je (1950, 1974, 1995), míg Londonnak
kettő (1938, 2016), Róma pedig jövőre készül a
másodikra 1983 után.
Hanem vannak ennél is mutatósabb számsoraink, amelyek miatt még inkább felcsigázhatva
várjuk a májusi Európa-bajnokságot. Az olimpia
évében rendezett tavaszi eseményeken ugyanis
egészen döbbenetes eredménysorokat produkáltak versenyzőink.
Nem egészen tíz évvel ezelőtt el sem tudtuk
képzelni, hogy a magyar úszósport első igazi
aranycsapatának 1954-es torinói produkcióját – 8
arany, 6 ezüst, 3 bronz – valaha is felül lehet múlni.
Aztán eljött 2012 májusa, és a debreceni Eb-n láttuk a csodát, a végén már nem győztük számolni
az érmeket, a számláló pedig 9-10-7-nél állt meg.
És persze elkönyveltük, ennél nyilván nem tudunk
jobbat és szebbet... Mígnem következett London
2016, a vége pedig 10 arany, 4 ezüst és 5 bronz.
Fokozni a fokozhatatlant? Miért ne? Elvégre olimpia
éve van, május lesz, Eb lesz, hazai pályán. Persze
tudjuk, az elmúlt esztendő sok mindent átírt, azaz
ezen a tavaszon tán semmit nem vehetünk biztosra. Mégis, Hosszú Katinka még itt van velünk,
Kapás Bogi szintén, akárcsak Verrasztó Dávid, s
bár Cseh Laci tán már nem szállít három aranyat,
mint négy éve, van viszont Milák Kristófunk, plusz
az új hullám több tagja is egyre komolyabb eredményekre képes a legjobbak között.
Szóval, azon sem csodálkoznánk, ha...

EB-MENETREND

www.len-budapest2020.com

Válassza a Danubius Hotels
közel 50 éves tapasztalatát,
és élvezze a hazai pálya

HAZAI
PÁLYÁ

előnyét!

VAGYUNK

Számos Magyarországi szállodánk
áll rendelkezésre Budapesten,
Balatonfüreden, Győrben és Bükön,
ha pedig idegenbeli meccsre készül,
Londonban is megtalál minket.
Mintegy 4000 kényelmes szobánk és
modern rendezvénytermeink kitűnő
formában várják vendégeinket.

danubiushotels.hu

Taktikától
a stratégiáig
Bővebben a szolgáltatásainkról:
www.pwc.com/hu/sport

A PwC tagvállalatok a világ 158 országában jelenlévő PwC hálózat tagjai, amely mintegy 250 ezer szakértő segítségével nyújt
minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat, így segítve hozzá ügyfeleit a számukra fontos
értékek megteremtéséhez.

© 2021 PwC. Minden jog fenntartva. A „PwC” kifejezés a PwC hálózatra és/vagy a magyarországi tagvállalatokra utal, amelyek önálló jogi személyek. További információért, kérjük keresse fel a http://www.pwc.com/structure weboldalt.

UTOLÉRHETIK-E VALAHA
CSEH LÁSZLÓT?
A mostani lesz a 123. (pardon, CXXIII.) úszó ob – ugyanakkor kisebb jubileum, hogy az elsőt épp 125
éve rendezték, 1896-ban. Mindezidáig mindössze három esztendő maradt ki, még az első világháború
alatt (1914-15-16), hiszen a második világégés alatt is valahogy úgy adódott, hogy az ob-t mindenképp
megrendezték.
Sajnos, megbízható egyéni örökrangsorokkal még tartozunk magunknak – ez komolyabb kutatásokat
igényel –, az azonban aligha kétséges, hogy minden idők legeredményesebb versenyzője Cseh László.
Élő legendánk pályafutása valóban az örökkévalóságé: épp 20 éve, 2001-ben nyerte első bajnoki címét
50-es medencében, 100 háton. Ami pedig azóta történt...
Holott sokáig úgy tűnt, a nyolcvanas-kilencvenes évek aranykorának főszereplőit aligha lehet majd
felülmúlni. Egerszegi Krisztina – aki továbbra is az egyetemes úszótörténet egyetlen ötszörös egyéni
olimpiai bajnoka – tündöklő pályafutása során 53 egyéni aranyat és 24 váltóelsőséget, azaz mindösszesen 77 országos bajnoki címet szerzett. Az ob-ken a csúcsot 1990 jelentette, amikor 12-szer állhatott a
dobogó tetejére (9 egyéni és 3 váltóelsőség).
Az egyéni elsőségek terén aztán Hosszú Katinka beállította az aranyrekordot 2013-ban (9 bajnoki cím),
majd először 2014-ben, aztán 2017-ben csinálta meg azt, amit előtte soha senki: elindult mind a 17
egyéni számban. Az első volt a csúcs: 8 arany, 5 ezüst, 3 bronz és egy 4. hely (1500-on), plusz négy
váltóérem (0-3-1), így összesen 20 medáliával zárt (8-8-4 – ez is abszolút csúcs). Három évvel később
kicsit szerényebb volt az éremtermés (6-3-3, plusz öt helyezés). A mostani bajnokság rajtjáig 32 egyéni
aranyat jegyzett, ugyanakkor amerikai egyetemi évei, aztán különböző szakmai okok miatt – így legutóbb is – több ob-t is kihagyott, azaz a statisztikai összevetés az ő esetében kevésbé releváns.
Ami a férfiakat illeti, ott Darnyi Tamás állított fel pazar csúcsokat, hiszen 1986-ban, 1988-ban és 1989ben egyaránt hét egyéni elsőséggel zárt, utolszor egy váltóaranynak hála meglett az egyéni rekord 8
bajnoki címmel. Mindösszesen 45 egyéni és 11 váltódiadal, azaz 56 bajnoki cím a vegyesúszásban nemzetközi vizeken örökkön veretlen maradt géniusz mérlege, ami utolérhetetlennek hatott.
Mígnem jött Cseh László. Aki 2000-ben indult az első felnőtt nagypályás országos bajnokságon – abban az évben, amikor Milák Kristóf született... –, 4x100 vegyesen szerzett ezüstjével már ekkor, 15
esztendősen dobogóra állhatott, azóta pedig egészen döbbenetes eredménysort produkált. Csak néhány kiszögellés: 2005-ben 11/11 győzelem (8 egyéni és 3 váltó), 2007-ben 12 arany (9+3 – beállítva
Egerszegi abszolút aranyrekordját) és egy ezüst. 200 vegyesen 11 döntőben állt fel a rajtkőre, és mind
a 11 alkalommal győzni tudott, utolszor 2019-ben. Egyelőre ez az utolsó egyéni bajnoki aranya – a 73.,
azaz betűvel: a hetvenharmadik (ezek csak a nagypályás elsőségek, a rövidpályásokat majd máskor
számoljuk össze). Váltókban 37-szer volt győztes kvartett tagja, azaz összesen 110 aranynál tart.
Egyéni kollekciója 73-30-10 (azaz 113 érem) – váltós gyűjteményét (37-8-4 – 48 érem) az úszók nagyjából 99 százaléka összesen nem éri el pályafutása során... Ehhez képest Laci ob-termése 2000 óta 110
arany, 38 ezüst és 13 bronz, azaz 161 medália.
Az Egerszegi-Darnyi érában azt gondolták sokan, ez felülmúlhatatlan. Nos... mi most ezt gondoljuk Laci
teljesítményéről. Kíváncsiak vagyunk, ezeket a sorokat felidézi-e valaha valaki egy olyan mondatban,
hogy akkor azt gondolták... Mindenesetre nehéz elképzelni.
Különösen, hogy Laci még bővítheti e páratlan nemesfém-gyűjteményt.

Keep Up
the Olympic spirit
A MALMSTEN a Magyar Úszó Szövetség
hivatalos beszállítójaként büszke támogatója
a magyar úszósportnak. A MALMSTEN
versenykötelei az 1976-os montreáli Olimpia
óta az úszósport legfontosabb versenyein
kiválóra vizsgáztak, így azok a MÚSZ
hivatalos versenykötelei is egyben.

Sok sikert és eredményes szereplést kívánunk a magyar úszó csapatnak a tokiói Olimpiai versenyekhez!

Selected When it Counts
OFFICIAL SUPPLIER

www.malmsten.com

AKIK SZINTE OTT VANNAK,
ÉS AKIK SZINTET AKARNAK
Az országos bajnokság tétje jóval nagyobb, mint a bajnoki érmek halmozása: itt alakul ki véglegesen a
tokiói olimpiai csapat gerince.
Ellentétben a korábbi korszakokkal, amikor a FINA által megszabott kvalifikációs időszak utolsó napjáig bárki bekerülhetett a csapatba bármelyik számban, Sós Csaba szövetségi kapitány már a 2017es vb-kerethirdetésnél elindította az új – és igazságosabb – időszámítást. A szó minden értelmében:
merthogy azok az idők számítottak, amelyet az adott év tavaszi országos bajnokságának utolsó napjáig
értek el a versenyzők. Akinek aznap az adott távon megvolt a szintideje, és a hazai rangsor első két
helyének egyikén állt – már ha többen is teljesítették a kvalis előírást –, akkor biztos lehetett abban,
hogy a nyári versenyen ő az egyik induló.
Sós maestro elég egyértelművé tette: másképp nincs is értelme a válogatásnak, hiszen így az adott
versenyző már nyugodtan készülhet a nyári megmérettetésre, nem kell tartania attól, hogy valaki megpróbálja kihegyezni magát később valamilyen limonádé versenyre (netán óra ellen úszik), és kiszorítja
vetélytársát mondjuk június vége felé, amikor annak egyrészt aligha lesz esélye „visszavágni”, másrészt
ha akkor csúcsra járatja magát, az olimpiára garantáltan kipukkad. Azaz A-szintest az ob után kiütni
már nem lehet – még az Európa-bajnokságon sem! –, csak a betöltetlen helyekre lehet már pályázni,
azaz olyan távokon, ahol még nincs meg a két A-szintes az ob utolsó napján.
Ha megnézzük a mellékelt táblázatot, egyértelmű, bizonyos távokon igen szép kihívás bekerülni az
olimpiai csapatba, különösen ott, ahol a kvangdzsui vb-n elért idővel áll valaki (vagy valakik) „tokiói
helyen”. Mert egy nyári világverseny csúcsformáját egy márciusi ob-n reprodukálni – pláne ilyen előzmények után... – legalábbis óriási kihívás. Alighanem inkább azokon a távokon várható ádáz küzdelem,
ahol csupán egy A-szintest látunk, vagy ahol csak B-szintesek vannak (netán még azok sem – túl sok
ilyen nincs szerencsére). Plusz még a váltóknál próbálunk az esti program előtt biztató időket úszatni az
alkalmi válogatott kvartettekkel ott, ahol nem voltunk 12-ben a világbajnokságon, hiszen a szabályok
értelmében a már kvalifikált staféták mögött a négy legjobb időt teljesítő országok kerülnek az olimpia
mezőnyébe (itt nyilván az Eb-n lesz még egy komolyabb dobásunk adott esetben).
Egy biztos: az olimpia a tét, ami semmihez sem fogható izgalmakkal kecsegtet az ob-n – mert a világjárványtól és minden hozadékától függetlenül – az öt karika igézete minden másnál erősebb és fontosabb egy úszóversenyző számára (hány és hányukon látjuk az olimpiai jelképet tetoválásként). És ez
akkor is igaz, ha egy éve ugyanekkor akartuk megrendezni ezt a viadalt, és akkor egészen elsőrangú
formában érkeztek volna az Arénába legjobbjaink, merthogy az edzőtáborokból fantasztikus hírek érkeztek... Ám a hazaérkezés után minden a koronavírusról szólt, majd jöttek az első pozitív tesztek, és
aztán az ajtók záródtak, és nem is nyíltak ki sokáig.
A mostani ob valahol az újrakezdést jelképezi, a visszatérést a régi kerékvágásba (az olimpia jegyében:
előfutamok este, döntők délelőtt) – elvégre a tavaly bajnokság decemberi bepótlása inkább volt afféle
évvégi teszt, hogy kinek mennyire sikerült újfent megtalálnia a motivációját, horribile dictu a versenysúlyát... Azóta egyikkel sincs igazán gond, s bár még mindig a járvány árnyékában rendezzük ezt a viadalt, már látszik: a sport az emberiséggel egyetemben felülkerekedik a Covid-19 által ránk robbantott
szörnyűségeken.

OLIMPIAI SZINTIDŐK,
LEENDŐ OLIMPIKONOK
FÉRFIAK

NŐK

ÚSZÁSNEM

A SZINT

B SZINT

VERSENYZŐ NEVE

IDŐ

HELYSZÍN

DÁTUM

SZINT

ÚSZÁSNEM

A SZINT

B SZINT

50m gyorsúszás

00:22,01

00:22,67

Lobanovszkij Maxim

00:21,77

Kaposvár

2020.12.08.

A

50m gyorsúszás

00:24,77

00:25,51

100m gyorsúszás

00:48,57

00:50,03

Németh Nándor

00:48,08

Kaposvár

2020.12.10.

A
100m gyorsúszás

00:54,38

00:56,01

200m gyorsúszás

01:57,28

02:00,80

200m gyorsúszás

01:47,02

01:50,23

Szabó Szebasztián

00:48,45

Tokyo

2019.08.03.

A

Kozma Dominik

01:45,57

Gwangju

2019.07.22.

A

Milák Kristóf

01:46,68

Kaposvár

2020.12.12.

A

VERSENYZŐ NEVE

IDŐ

HELYSZÍN

DÁTUM

SZINT

Gyurinovics Fanni

00:55,21

Budapest

2020.11.14.

B

Jakabos Zsuzsanna

00:55,43

Debrecen

2019.03.29.

B

Hosszú Katinka

01:57,18

Stockholm

2019.04.12.

A

Késely Ajna

04:01,31

Gwangju

2019.07.21.

A

Hosszú Katinka

04:05,16

Guanghzou

2019.04.27.

A

Kapás Boglárka

04:05,36

Gwangju

2019.07.21.

A

Késely Ajna

08:24,25

Canet en
Roussillon

2019.06.11.

A

400m gyorsúszás

03:46,78

03:53,58

Zombori Gábor

03:46,06

Budapest

2019.08.20.

A

800m gyorsúszás

07:54,31

08:08,54

Kalmár Ákos*

07:52,34

Budapest

2020.07.26.

A

Kalmár Ákos*

14:52,00

Budapest

2020.07.26.

A

Gyurta Gergely

14:59,88

Doha

2019.11.08.

A

Bohus Richárd

00:53,68

Győr

2019.12.20.

A

Késely Ajna

15:54,48

Gwangju

2019.07.22.

A

Telegdy Ádám

00:53,72

Kaposvár

2020.12.08.

A

Kapás Boglárka

16:08,67

Róma

2019.06.21.

A

Mihályvári-Farkas
Viktória

16:21.32

Budapest

2020.11.15.

A

Hosszú Katinka

16:27,83

Nizza

2020.02.08.

A

Hosszú Katinka

00:59,48

Szingapúr

2019.08.16.

A

Hosszú Katinka

02:06,94

Indianapolis

2019.05.31.

A

Burián Katalin

02:08,50

Debrecen

2019.03.29.

A

Szabó-Feltóthy
Eszter

02:09,78

Kaposvár

2020.12.10.

A

1500m gyorsúszás

15:00,99

15:28,02

100m hátúszás

00:53,85

00:55,47

200m hátúszás

01:57,50

02:01,03

Telegdy Ádám

01:56,34

Kaposvár

2020.12.10.

A

100m mellúszás

00:59,93

01:01,73

Takács Tamás

01:01,38

Debrecen

2019.03.27.

B

200m mellúszás

02:10,35

02:14,26

Kutasi Máté

02:12.07

Napoly

2019.07.07.

B

Milák Kristóf

00:50,95

Gwangju

2019.07 26.

A

Szabó Szebasztián

00:51,28

Singapore

2019.08.15.

A

Cseh László

00:51,86

Gwangju

2019.07.26.

A

Milák Kristóf

01:50,73

Gwangju

2019.07.24.

A

Kenderesi Tamás

01:53,42

Debrecen

2019.03.27.

A

Cseh László

01:55,81

Debrecen

2019.03.27.

A

Biczó Bence

01:56,13

Debrecen

2019.03.27.

A

Cseh László

01:57,79

Gwangju

2019.07.24.

A

Kós Hubert

01:58,31

Kaposvár

2020.12.09.

A

Bernek Péter

01:59,58

Debrecen

2019.03.28.

A

Verrasztó Dávid

04:11,90

Róma

2019.06.22.

Bernek Péter

04:12,80

Debrecen

Gyurta Gergely

04:14,79

Holló Balázs
Kós Hubert*

100m pillangóúszás

200m pillangóúszás

200m vegyesúszás

400m vegyesúszás

00:51,96

01:56,48

01:59,67

04:15,84

00:53,52

01:59,97

02:03,26

04:21,46

* Nem hivatalos FINA versenyen elért időeredmény

400m gyorsúszás

800m gyorsúszás

1500m gyorsúszás

100m hátúszás

200m hátúszás

04:07,90

08:33,36

16:32,04

01:00,25

02:10,39

04:15,34

08:48,76

17:01,80

01:02,06

02:14,30

100m mellúszás

01:07,07

01:09,08

Halmai Petra

01:08,02

Kaposvár

2020.12.09.

B

200m mellúszás

02:25,52

02:29,89

Békési Eszter

02:25,49

Budapest

2019.08.25.

A

100m pillangóúszás

00:57,92

00:59,66

Hosszú Katinka

00:57,80

Barcelona

2019.06.15.

A

Hosszú Katinka

02:06,62

Budapest

2019.05.12.

A

Kapás Boglárka

02:06,78

Gwangju

2019.07.25.

A

A

Jakabos Zsuzsanna

02:07,48

Szingapúr

2019.08.15.

A

2019.03.29.

A

Szilágyi Liliána

02:07,67

Debrecen

2019.03.27.

A

Debrecen

2019.03.29.

A

Hosszú Katinka

02:07,02

Gwangju

2019.07.21.

A

04:15,17

Doha

2019.11.09.

A

Sebestyén Dalma

02:12,33

Győr

2020.12.18.

A

04:15,77

Budapest

2020.07.24.

A

Hosszú Katinka

4:30,39

Gwangju

2019.07.28.

A

200m pillangóúszás

02:08,43

02:12,28

200m vegyesúszás

02:12,56

02:16,54

400m vegyesúszás

04:38,53

04:46,89

ANNO 1916

A szenvedély
a fejlődés motorja.

NATURAL MINERAL WATER

A LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ
ELISMERT, TERMÉSZETES
ÁSVÁNYVÍZ, ÖSSZETÉTELÉVEL
ÜDÍTŐEN FRISSÍTŐ HATÁST NYÚJT.
THE LILLAFÜREDI MINERAL
WATER GIVES A REFRESHING
IMPACT BY ITS COMPONENT
RECOGNIZED AS NATURAL
MINERAL WATER.
+36 46 501 378
+36 30 895 2000
lillafurediasvanyviz
lillafurediasvanyviz
www.lillafuredi.hu

Az új, tisztán elektromos
Audi e-tron GT quattro.
A jövő hozzáállás kérdése
Az új Audi e-tron GT quattro modell kombinált elektromosáram-fogyasztása: 19,2–24,7 kWh/km (WLTP), kombinált CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek,
nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek)
is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, és többletfelszereltségeket is tartalmazhat. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a márkakereskedésekben!
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TÖLTSD LE, ÉS TÖLTSD TELE

AKCIÓS ÁRON!

Töltsd le a LUKOIL TOPUP alkalmazást, hogy legalább
20 liter tankolása esetén havi két alkalommal literenként
-5 Ft kedvezménnyel tankolhass!
További részletek: www.lukoil.hu/topup

2021-RE TERVEZETT VERSENYNAPTÁR,

MIKOR/HOL ÉRDEMES MÉG ÚSZÓINKAT FIGYELNI
• 2021. május 10-23.
LEN Európa-bajnokság - Budapest
www.len-budapest2020.com
• 2021. június 11.
FINA/CNSG nyíltvízi Úszó Világkupa – Lupa tó

Energiát adunk
a teljesítményhez

• 2021. július 24. – augusztus 1.
Tokió Olimpia – úszás
• 2021. augusztus 4-5.
Tokió Olimpia – nyíltvízi úszás
• 2021. október 7-9.
FINA Úszó Világkupa – Budapest, Duna Aréna
www.uszovilagkupa.hu
• 2021. november 2-7.
Rövidpályás Európa-bajnokság – Kazany
• 2021. november 11-14.
Rövidpályás Úszó országos Bajnokság – Kaposvár
• 2021. december 13-18.
Rövidpályás Világbajnokság – Abu-Dhabi
mvm.hu

KÖSZÖNET PARTNEREINKNEK
ÉS A MAGYAR ÚSZÓSPORT TÁMOGATÓINAK!
OLIMPIAI TÁMOGATÓ

VILÁGBAJNOKI - KIEMELT TÁMOGATÓINK

EURÓPAI-BAJNOKI TÁMOGATÓ

ORSZÁGOS BAJNOKI TÁMOGATÓK

MÚSZ BESZÁLLÍTÓK ÉS TOVÁBBI PARTNEREINK
TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

