
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

XVI. Paralimpiai Játékok, Tokyo 

1,  

-Sportág: Úszás 

-A csapat tagjai: Illés Fanni, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Payer Kata, Száraz Evelin, Adámi 

zsanett, Iván Bence versenyzők, Szabó Álmos, Jancsik árpád edzők, Becsey János (augusztus 

13 – 25) vezető edző, Prof. Dr. Sós Csaba (augusztus 25 – szeptember 07) szövetségi 

kapitány, Rózsa Sándor (Adámi Zsanett kísérője). 

-A versenyszámok dátumai és időpontjai, az elért eredmények felsorolása: 

ef 100 női hát S2 Adámi Zsanett 03:09,16 
 

25.aug 

d 100 női hát S2 Adámi Zsanett 03:11,88 7. 25.aug 

ef 50 női hát S2 Adámi Zsanett 01:27,13 
 

02.szept 

d 50 női hát S2 Adámi Zsanett 01:27,48 7. 02.szept 

ef 200 női vegyes SM6 Illés Fanni 03:28,26 12. 26.aug 

ef 100 női mell SB4 Illés Fanni 01:44,68 
 

29.aug 

d 100 női mell SB4 Illés Fanni 01:44,41 1. 29.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Illés Fanni 04:38,66 5. 29.aug 

ef 400 női gyors S6 Illés Fanni 05:59,05 11. 02.szept 

ef 100 női hát S6 Illés Fanni 01:36,58 13. 03.szept 

ef 200 férfi vegyes SM6 Iván Bence 02:52,46 9. 26.aug 

ef 100 férfi mell  SB6 Iván Bence 01:28,54 13. 28.aug 

ef 400 női gyors S9 Konkoly Zsófia 04:44,74 
 

25.aug 

d 400 női gyors S9 Konkoly Zsófia 04:36,76 2. 25.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Konkoly Zsófia 04:38,66 5. 29.aug 

ef 100 női hát S9 Konkoly Zsófia 01:14,84 
 

30.aug 

d 100 női hát S9 Konkoly Zsófia 01:14,38 6. 30.aug 

ef 100 női gyors S9 Konkoly Zsófia 01:04,86 9. 31.aug 

ef 200 női vegyes SM9 Konkoly Zsófia 02:35,16 
 

01.szept 

d 200 női vegyes SM9 Konkoly Zsófia 02:33,00 2. 01.szept 

ef 100 női pillangó S9 Konkoly Zsófia 01:07,05 
 

02.szept 

d 100 női pillangó S9 Konkoly Zsófia 01:06,55 1. 02.szept 



ef 100 női mell SB9 Pap Bianka 01:23,45 
 

26.aug 

d 100 női mell SB9 Pap Bianka 01:22,00 7. 26.aug 

ef 100 női gyors S10 Pap Bianka 01:01,46 
 

28.aug 

d 100 női gyors S10 Pap Bianka 01:00,80 4. 28.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Pap Bianka 04:38,66 5. 29.aug 

d 400 női gyors S10 Pap Bianka 04:29,83 2. 01.szept 

ef 100 női hát S10 Pap Bianka 01:09,71 
 

02.szept 

d 100 női hát S10 Pap Bianka 01:06,70 1. 02.szept 

ef 200 női vegyes SM10 Pap Bianka 02:33,10 
 

03.szept 

d 200 női vegyes SM10 Pap Bianka 02:26,12 2. 03.szept 

ef 400 női gyors S9 Payer Kata 05:23,14 14. 25.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Payer Kata 04:38,66 5. 29.aug 

ef 200 női vegyes SM9 Payer Kata 02:57,29 16. 01.szept 

ef 200 női vegyes SM6 Száraz Evelyn 03:17,82 10. 26.aug 

ef 100 női mell SB6 Száraz Evelyn 01:42,02 
 

28.aug 

d 100 női mell SB6 Száraz Evelyn 01:41,19 6. 28.aug 

ef 400 női gyors S6 Száraz Evelyn 05:58,09 10. 02.szept 

ef 100 női hát S6 Száraz Evelyn 01:41,30 14. 03.szept 

 

2,  

-A felkészülés értékelése, az azt segítő és gátló tényezők: a felkészüléshez az MPB és a MUSZ 

anyagilag és szakmailag minden segítséget megadott, amit kértünk, a tervezett munkát 

hiánytalanul el tudtuk végezni. Ezért gátló tényezőről érdemben nem tudok beszámolni, amik 

voltak, azok is megoldásra kerültek (gondolok itt betegségre, a lányversenyzők összetett 

serdülőkori problémáikra).  

-A versenyzők elért eredményeinek versenyszámonkénti részletes értékelése: 

Adámi Zsanett: mind a két versenyszámában az elvárt helyezést és időeredményt teljesítette. 

Illés Fanni: bombaformában versenyzett. Valamennyi számban élete legjobbját, vagy ahhoz 

közeli eredményt úszott. Fő számában (100 mell) esélyeshez méltóan versenyzett és 

beteljesítette gyönyörű pályafutását. Mindent elért, amit el lehet. Paralimpiai, világ-, és 

Európa bajnok.  

Iván Bence: fiatal versenyző, de már Európa bajnoki érmekkel rendelkezik és világbajnoki 

döntőt is úszott. Közel volt itt is a döntőbejutáshoz, de a kategóriája tartalmazza a legnagyobb 

ellentmondást a paraúszásban, aminek a hátrányai itt hatványozottan kijöttek. Ugyanis itt 

elsősorban testmagassághoz kötött a besorolás, ezért az ún. hipfízer törpék (ami valóban 

fogyatékosságnak tekinthető) együtt versenyeznek a genetikus törpékkel, akiknek előbbiektől 

eltérően mindenük arányos és megegyezik az épekével, csak éppen alacsonyak.  

Konkoly Zsófia: a csapat legkellemesebb meglepetése. paralimpiai bajnok lett, és hatalmas 

egyéni csúcsokat úszott minden számban. A 400 gyorson nyújtott teljesítménye azt jelzi, hogy 



amennyiben ilyen tudatosan készül továbbra is, álló csillag lehet a sportágban. Egy arany és 

két ezüstérmével a teljes magyar paralimpiai csapat kimagasló teljesítményét nyújtotta.  

Pap Bianka: a csapat legbiztosabb pontja volt már a paralimpia előtt is. Már voltak érmei 

paralimpiáról, de ezúttal Ő is felért a csúcsra. Imponálóan, magabiztosan versenyzett, úgy, 

ahogy az a felkészüléséből következett. Egy arany és két ezüstérme mellett még több értékes 

helyezést is szerzett.  

Payer Kata: élete első paralimpiája volt, az 5. helyezett váltó értékes tagja. Egyéni számokban 

elmaradt a legjobb időeredményeitől, de igazi esélye nem volt döntőbejutásra. A váltóban 

viszont, amikor kellett, nagyszerűen úszott.  

Száraz Evelyn: a paralimpia előtt pár hónappal kategorizálták újra és fentebbibe sorolták, 

aminek érthetően nem örültünk. Azzal együtt, jelentősen előre lépett, nagyon megbízhatóan 

versenyzett és így is a 6. helyen végzett, ami szép eredmény még akkor is, ha hónapokkal 

ezelőtt másképpen számoltunk – mi is.  

-Az elért eredmények alapján a sportág helyzete a nemzetközi mezőnyben: 

Csapatunk másokéhez képest kis létszámú, így a pontversenyben a középmezőnyben vagyunk, 

de az éremtáblázaton a 14. helyen végeztünk, ami a magyar sport teljes vertikumát tekintve 

megfelelőnek mondható lés jelzi, hogy minőségi munka folyik.  

-A következő paralimpiai ciklusra vonatkozó, a sportág versenyrendszerében, 

szabályrendszerében várható változások: 

Úszásban nem számítunk érdemleges változásra a következő paralimpiai ciklusban.  

3,  

-A helyszíni edzéslehetőségekre vonatkozó értékelés és az ezzel kapcsolatos észrevételek:  

Mivel a paraúszók ugyanazon a helyszínen akklimatizálódtak, mint egy hónappal korábban az 

úszók az olimpiára, minden megfelelően elő volt készítve. A csapattal ekkor Becsey János 

vezető edző tartott, az Ő beszámolója kiegészíti ezt, de a versenyzők és az edzők visszajelzései 

alapján, kifogástalan körülmények közt készülhetett mindenki. A verseny eredmények is ezt 

igazolják vissza.  

-A versenyszervezéssel és lebonyolítással, az ezzel kapcsolatos kommunikációra vonatkozó 

részletek és észrevételek: 

Az úszásban tapasztalt, jól szervezett, ismerős csapat bonyolította a paralimpiát, 

természetesen sok helyi lelkes, hozzáértővel kiegészülve. Zökkenőmentesen, az elvárásoknak 

megfelelően zajlott az esemény.  

4,  

-A paralimpiai utazás értékelése és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

Az ismert COVID helyzet miatt sok körülmény miatt a szokásosnál jóval kényelmetlenebb volt 

az utazás, de ezért senki sem hibáztatható, jelen helyzetben jobb megoldás nem létezett. 



Főleg az odautazás így is kényelmes volt, a repülőtéri hosszadalmas eljárásról tudtunk, fel 

voltunk rá készülve.  

-A paralimpiai faluban az elhelyezés, az étkezés, a szolgáltatások értékelése és az ezzel 

kapcsolatos észrevételek: 

A paralimpián megszokott volt, puritán. A megelőző paralimpiához képest így is jobbnak 

mondható. Az étkezés kifogástalan. A szolgáltatások megfelelőek voltak.  

-Az egészségügyi csapat tevékenységének értékelése és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

Szerencsére, érdemben nem kellet őket igénybe vennünk, de régóta dolgozunk velük, 

ismerjük jól egymást. Maximális a bizalom.  

- A csapatiroda tevékenységének értékelés és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

A csapatirodán rendszeresen tartózkodtam, és ahogy lenni szokott, össze is barátkoztunk, 

mindenkivel, így nem annyira lehet mérvadó a véleményem. De: összeszokott, egységes 

csapat benyomását keltették. Szabó Kristóf és Ligárt Balázs felelős, szakmai tudásuk mellett a 

személyiségük is alapvetően alkalmassá teszi őket a feladatra. Jó volt ott lenni.  

5,   

-Egyebek: 

Nincs. 

Dátum:       2021.09.18.                                                      Szakágvezető: Prof. Dr. Sós Csaba 

                                                                                                       

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 


