
Szakmai beszámoló 

Rövidpályás Európa Bajnokság, 2021.11.01.-11.07. Kazany 

 

A Rövidpályás Európa bajnoki csapat kialakításának a tervét a MUSZ Elnökség jóváhagyta, 

azok vehettek részt, akik az Olimpián (2021, Tokió) csak az Európaiakat figyelembe véve a 

legjobb 8 közt végeztek, és szokás szerint azok, akik az ifjúsági Európa bajnokságon egyéniben, 

olimpiai számban érmet szereztek, továbbá a kapitány javasolt. Az Olimpia után a csapat 

összeállítása megtörtént, az Elnökség jóváhagyta.  

A csapat a Korston Hotelben lakott, buborék rendszerben. A szállás minden igényt kielégített. 

Az étkezés svédasztalos rendszerben, megfelelő volt. A csapat október 30.-án, Moszkván 

keresztül utazott a helyszínre, hazafelé pedig november 8.-án.  

Versenyzőink eredményei:  

BETLEHEM Dávid 2003 
  

    

400m gyors előfutam 17. 3:45.56 

800m gyors döntő 7. 7:41.33 

800m gyors előfutam 10. 7:45.39 

1500m gyors előfutam 11. 14:51.22 

 

Végig kiegyensúlyozottan versenyzett, minden számban egyéni csúcsot úszott, nagy kedvvel 

harcolt. A 800 méteres gyorsúszásban nemcsak döntőbe jutott, hanem megjavította a 

korosztályos csúcsot is.  

KÓS Hubert  2003   

    

200m hát előfutam 15. 1:55.35 

100m pillangó előfutam 21. 51.83 

200m vegyes döntő 4. 1:52.87 

200m vegyes középdöntő 5. 1:54.47 

200m vegyes előfutam 9. 1:56.73 

400m vegyes döntő 3. 4:03.16 

400m vegyes előfutam 5. 4:09.65 

  

Megszerezte első, felnőtt világverseny érmét 400 vegyesen, nagyszerű egyéni csúccsal, 

harcosan versenyzett. Bár öröm volt nézni, de annyi hibát vétett, ami mások szerint lehet bántó 

is, de inkább azt látom benne, hogy amennyiben kijavítja ezeket, a legszebb érmekért és 

rendszeresen harcban állhat a jövőben. 200 vegyesen is közel volt az éremhez. A többi számban 

is helytállt. Sok ilyen versenyre van még szüksége, egyetértek edzőjével, hogy itt is sok 

számban indította.  

MILÁK Kristóf  2000   

    



100m gyors középdöntő 9. 47.08 

100m gyors előfutam 14. 47.16 

50m hát döntő 8. 23.34 

50m hát középdöntő 8. 23.50 

50m hát előfutam 14. 23.91 

100m pillangó középdöntő 2. 49.71 

100m pillangó döntő 4. 49.88 

100m pillangó előfutam 5. 50.39 

200m pillangó döntő 2. 1:51.11 

200m pillangó középdöntő 1. 1:51.33 

200m pillangó előfutam 5. 1:54.32 

 

Aki már mindent elkért ebben a sportágban, nyilvánvalóan nem boldog egy ezüstéremtől. De 

azt látom, a felkészülése rendben zajlik. A nyári pihenőről úgy tért vissza, hogy a versenysúlyát 

hozta. Az EB-t két héttel megelőzően a medencés hosszútávú bajnokságon egyéni rekordot 

úszott 1500 méter gyorson. Ami az erőssége, a magasszintű utazó sebesség, arra nincs módja, 

mert mire felvenné azt a sebességet, amit csak Ő tud a világon, jön a forduló. Szerintem nem 

fordul rosszul, de nem bírja még el az azzal járó oxigén hiányt, mert – helyesen – a felkészülése 

ebben az időszakban nem erre irányul. Sokat kell neki is még rövidpályán versenyeznie, és 

akkor 100-on is a világ legjobbja lehet. A magam részéről elégedett vagyok a teljesítményével.  

NÉMETH Nándor  1999   

    

100m gyors középdöntő 6. 46.64 

100m gyors előfutam 9. 46.79 

100m gyors döntő DSQ 46.89 

  

Csak erre az egy számra utazott ki (november 4.-én), de jól tette. Az Ő számában minden egyes 

versenyre nagy szüksége van. Nem voltak tökéletesek az előjelek, de helytállt. A kizárása – a 

döntőben – azért történt, mert bemozdult.  

SZABÓ Szebasztián  1996   

    

50m gyors döntő 1. 20.72 

50m gyors középdöntő 1. 20.87 

50m gyors előfutam 2. 21.02 

50m pillangó döntő 1. 21.75 

50m pillangó középdöntő 1. 22.00 

50m pillangó előfutam 1. 22.22 

100m pillangó döntő 1. 49.68 

100m pillangó középdöntő 5. 49.83 

100m pillangó előfutam 7. 50.47 

 

A csapat legeredményesebb versenyzője. Az eredményei magukért beszélnek, különösen a 

világcsúcsbeállítása. Büszkék lehetünk rá, köztünk a helye. Nála az a valódi előrelépés, hogy a 



három aranyérmes számából kettő olimpiai szám. Remélem, ebben a formában látjuk a jövő évi 

EB-n és VB-n is.  

BURIÁN Katalin  1995   

    

200m hát középdöntő 8. 2:06.59 

200m hát előfutam 5. 2:06.67 

200m hát döntő 7. 2:07.09 

 

Ízig, vérig sportember. Sajnos pozitív COVID tesztet produkált, így karanténba kellett 

vonulnia. A 200 hát döntő előtt látszott, hogy nem teljesen egészséges, de akkor még nem 

gondoltunk COVID-ra. Próbáltuk lebeszélni arról, hogy ússzon a döntőben, de hajthatatlan volt. 

Nagyszerű sportember.  

FÁBIÁN Bettina  2004   

    

200m gyors előfutam 27. 2:00.65 

400m gyors előfutam 11. 4:08.50 

800m gyors 1500m gyors, döntő RI 8:33.83 

800m gyors előfutam 11. 8:35.06 

1500m gyors döntő 7. 16:13.72 

1500m gyors előfutam 10. 16:23.45 

 

1500 gyorson döntős lett, sok egyéni rekordot úszott, bátran versenyzett. Ha így fejlődik tovább, 

sok szép eredményt érhet el a jövőben.  

JAKABOS, Zsuzsanna  1989   

    

200m pillangó döntő 4. 2:05.67 

200m pillangó középdöntő 5. 2:07.14 

200m pillangó előfutam 4. 2:09.63 

400m vegyes döntő 5. 4:32.68 

400m vegyes előfutam 1. 4:34.76 

 

Előzetesen Ő tűnt a legjobb formában lévő versenyzőnek, de az ISL és a VK futamok alatt a 

jelek szerint elfáradt. Így is értékes helyezéseket ért el, továbbra is meghatározó versenyzőnk.  

KÉSELY, Ajna 2001   

    

200m gyors előfutam 15. 1:58.66 

400m gyors döntő 4. 4:01.82 

400m gyors előfutam 4. 4:03.86 

800m gyors döntő 7. 8:23.50 

800m gyors előfutam 7. 8:29.81 

 

Napról napra jobban versenyzett, és 400 gyorson már a régi önmagát idézte. Végig komolyan 

harcolt, eleinte még magával is, aztán két döntőbe is beverekedte magát.  



MIHÁLYVÁRI FARKAS Viktória  2003  

    

400m gyors 1500m gyors, előfutam RI 4:16.26 

800m gyors 1500m gyors, előfutam RI 8:31.85 

1500m gyors előfutam 7. 16:09.41 

400m vegyes előfutam 11. 4:38.56 

 

Mivel Burián Kata szobatársa volt, mint kontakt személy nem folytathatta a versenyzést, de 

amiben úszott, megfelelt az elvárásoknak.  

MIHÁLYVÁRI FARKAS Viktória  2003  

    

400m gyors 1500m gyors, előfutam RI 4:16.26 

800m gyors 1500m gyors, előfutam RI 8:31.85 

1500m gyors előfutam 7. 16:09.41 

400m vegyes előfutam 11. 4:38.56 

 

Mivel Burián Kata szobatársa volt, mint kontakt személy, nem folytathatta a versenyzést, ezért 

hazautazott. Amiben indult, ott helytállt.  

PÁDÁR Nikoletta  2006   

    

50m gyors előfutam 42. 26.01 

100m gyors középdöntő 15. 54.05 

100m gyors előfutam 17. 54.48 

200m gyors döntő 5. 1:56.14 

200m gyors középdöntő 7. 1:56.31 

200m gyors előfutam 8. 1:57.02 

100m vegyes előfutam 34. 1:04.10 

 

Valamennyi számában egyéni csúcsot úszott. Fő számában nagyszerűen versenyzett, egyáltalán 

nem volt megilletődött. Nagyszerű a fizikuma. Napról napra magabiztosabb volt, ami mutatja, 

indokolt ez a fajta menedzselése a MUSZ-nak.  

SZABÓ FELTÓTHY Eszter 2002   

    

50m hát előfutam 29. 28.85 

100m hát előfutam 28. 1:06.76 

200m hát döntő 4. 2:06.00 

200m hát középdöntő 7. 2:06.42 

200m hát előfutam 6. 2:06.78 

200m vegyes előfutam 27. 2:17.29 

400m vegyes előfutam 10. 4:38.55 

 

Nagyon jól versenyzett, fő számában a 4. helyen végzett. Minden alkalommal javított a legjobb 

eredményén, ami mutatja versenyzői qualitásait. Megfelelt az elvárásnak.  



UGRAI Panna 2004   

    

50m gyors előfutam 25. 25.03 

200m gyors előfutam 16. 1:58.76 

50m hát előfutam 21. 27.55 

100m hát előfutam 24. 1:01.63 

200m hát előfutam 11. 2:07.75 

100m vegyes előfutam 19. 1:00.65 

200m vegyes döntő 6. 2:09.31 

200m vegyes középdöntő 6. 2:09.58 

200m vegyes előfutam 4. 2:09.86 

 

Szereplése kellemes meglepetés. Egy pillanatig sem volt megilletődött, amikor rajtkőre lépett, 

egyéni rekordokat úszott. Egyenletesen fejlődik, neki is nagyszerű fizikuma van, döntős 

helyezése várakozáson felüli volt. Elégedett vagyok a szereplésével.  

 

Összességében: minden csapattag döntőbe jutott. A legtöbben és a versenyszámok zömében 

egyéni csúcsokat úsztak. Szabó Szebi világcsúcsbeállítása több szempontból is történelminek 

nevezhető. 5 érmet szereztünk, az éremtábla 5. helyén végeztünk, úgy, hogy korántsem a teljes 

csapatunkkal álltunk ki. Az ifi EB jogán csapatba kerültek mindegyike döntőbe került, ilyenre 

nem emlékszem a múltból. Örömmel tölthet el bennünket, hogy az olimpia után ennyi 

versenyzőnk már ilyen állapotban van.  

Budapest, 2021. 11. 09.  

Dr Sós Csaba 

szövetségi kapitány 


