
MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG NYÍLTVÍZI ÚSZÁS SZAKÁG SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2021 
 
2021-ben 3 világversenyen – idő sorrendben felnőtt Európa-bajnokság, olimpia és junior 
Európa-bajnokságon – valamint a LEN nyíltvízi Európa kupa sorozat 3 állomásán, és a FINA 
maratoni úszó világkupa sorozat 4 versenyén vettek részt nyíltvízi úszóink. 
 
2021. évi LEN Európa bajnokság nyíltvízi úszó versenyszámainak szakmai beszámolója 
 
A MÚSZ a magyar rendezésű budapesti Európa-bajnokság nyíltvízi versenyszámaira 10 
versenyzővel nevezett.  
A csapat tagjai: 
Nők: 
Olasz Anna (1993) Szegedi Úszó Egylet, edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt,  
versenyszámok: 10km, 25 km és 4x1250m-es váltó 
Rohács Réka (2000) Kőbánya SC, edzők: Turi György és Krajnyák György 
versenyszámok: 10km, 4x1250m-es váltó 
Sömenek Onon Kata (1997) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini 
László, versenyszámok: 10km, 25 km  
Vas Luca (2000) Szegedi Úszó Egylet, edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt,  
versenyszámok: 5km, 25 km  
Szimcsák Mira (2004) A Jövő SC, edző: Kovács Tamás 
versenyszámok: 5 km 
Férfiak: 
Rasovszky Kristóf (1997) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László, Vattai András és Szabó 
Zoltán, versenyszámok: 5km, 10km, és 4x1250m-es váltó 
Székelyi Dániel (1995) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 
versenyszámok: 5 km, 10km,  
Gálicz Péter (2000) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 
versenyszámok: 10km, 25 km 
Betlehem Dávid (2003) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László, Vattai András és Szabó 
Zoltán, versenyszámok: 5km és 4x1250m-es váltó 
Huszti Dávid (2000) Darnyi Tamás SC edző: Horváth Péter és Karvalics Péter 
versenyszám:25km 
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CSAPAT EREDMÉNYESSÉG 
 
 22 ország versenyzői indultak a nyíltvízi úszó versenyszámokban Magyarország csapata az 
előkelő 3. helyet szerezte meg! Amióta az olimpián is szerepel a nyíltvízi úszás a 
legeredményesebb szereplése a válogatottnak 
 
 
SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 
Az egyéni szereplések eredményességét nem kell megmagyarázni, az „eredménytelenséget” 
az edzőkkel és a versenyzőkkel a mindennapos csapat értekezleteken kielemeztük és a 
következtetéseket levontuk, ennek ellenére nem mindenkinek sikerült a következő 
versenyszámra az egyéni hibákat kijavítani...... 
A váltóversenyben az elmúlt 3 év világversenyeinek váltó elemzése után döntöttünk el a 
váltó összeállítást, ami sikeresnek bizonyult és nem mellékesen Betlehem Dávid csapatba 
kerülésével most már két olyan férfi úszó is van a csapatban, aki nem csak medencében, 
hanem a nyíltvízen is tudja a legjobbakkal a lépést tartani. 
A Heraklész Csillag program 3 versenyzőjének is remek lehetőség volt, hogy a junior 
korosztályból kinőve rögtön az első felnőtt verseny évadban egy hazai rendezésű Európa-
bajnokságon szerezzenek tapasztalatot, sőt pontszerző helyeken is tudták befejezni a 
versenyt. 
A 2016 óta tartó tudatos utánpótlás nevelésnek köszönhetően most már nem csak az 
utánpótlás világversenyeken tudunk a nemzetek közötti pontversenyben a legjobbak között 
végezni, hanem a felnőtt versenyeken is. 
A Jövő bajnokai program keretében versenyzőkkel és edző kollégákkal a versenyzők körében 
motivációs előadásokkal, az edzők körében edzésprogramok ismertetésével a medencében 
pedig „nyíltvízi versennyel” szeretnénk tovább népszerűsíteni a szakágat. 
 
 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékok 

Tokió, Japán 

2021. július 23. – augusztus 8. 

 

Rasovszky Kristóf élete második olimpiáján vett részt. A Rioi olimpián 1500m gyorson indult, 

ahol még elizgulta ezt a szereplést. 2017-ben a Budapesti világbajnokságon 10 km-en 5.  

2018-ban a Glasgow-i Európa Bajnokságon 10km-en 2. 

 2019.-ben Gwangju-ban a világbajnokságon 10km-en 4. 

2021.-ben a Budapesti Európa-bajnokságon 10km-en 5. 

2021.-ben a tokiói olimpián 2. helyezett lett, mondhatjuk, hogy ezek alapján fejlődő 

tendenciát láthatunk az eredményekben, kivéve az idei hazai EB-t. Tulajdonképpen ennek az 

eredménynek az oka a helytelen taktikai elemek használata volt, ezt alátámasztotta az EB -

bronzérem a váltóban (ennek is az időeredménye). Kevés versenyzési lehetőség volt a 



nyíltvízen 2020-ban és 21.-ben. Az olimpia évében a törökországi Belekben készültünk három 

hetet kiváló körülmények között a népes magyar válogatottal. 

Fontos megemlíteni, hogy az edzőtáborban a már egy éve nálunk úszó Kalmár Ákos, az előző 

év decemberében átigazolt Betlehem Dávid és Pintér Ádám az edzőtársak. 

Így a hétköznapokban minden edzésen erősen motivált partnerek körében zajlik a magaszíntű 

felkészülés. Közvetlen a beleki edzőtábor végén volt a dohai világkupa, ahol 2. helyezést ért 

el nem sokkal lemaradva a francia világbajnok Marc Antoan Olivier-től. A magyar OB-n Kristóf 

egyéni csúcsközeli időket úszott a nyolcszáz gyorsot kiváló taktikai érzékkel nyerte meg. 

A Sierra Nevadában végzett magaslati edzőtábor után sohasem látott edzéscsúcsokat 

írhattunk az edzésnaplóba. A fent említett taktikai okok miatt a kiváló fizikai felkészülés 

ellenére nem az elképzelésünk szerint sikerült az EB. 

A magyar EB után változtattunk az eredeti terven, ahol Sierra nevadai magaslati tábor 

következett volna ismét. Ezt felcseréltük hazai, az új veszprémi uszodában való felkészülésre. 

A medencés edzések mellett heti egy alkalommal a hévízi tóban modelleztük a Tokióban ránk 

váró magas vízhőfokot. A magyar nyíltvízi junior válogatott edzésén is részt vettünk hetente 

kétszer. Célzottan készültünk a COVID-által okozott feszültségek kezelésére a megfelelő 

pszichés mentális állapot elérésére.  

Sikerült betartanunk a sajtó által sokszor feltett kérdésre adott válaszunkat, érmet szeretnénk 

nyerni TOKIÓBAN. 

 Rasovszky Kristóf szerint a hévízi tóban való úszás, sokat segített a számára egyébként 

nehezen viselhető 30 c fokos víz elviseléséhez. A nyíltvízi válogatottal való éves edzőtábori 

menetrend, együtt készülés is kiemelendő. 

Az egész év során az edzőtársak által generált magas szintű edzésmunka is hozzájárult a 

sikerhez. Nem utolsó sorban a vegyes felkészülésből való fokozatos átmenet a speciális 10 km 

-es gyorsúszásra, a Balaton Úszó Klubban Szokolai László által kidolgozva adja a sikeresség 

hátterét, ez módszer több mint 5 éve folyamatosan csiszolódik. A válogatott edzőtábori 

színhelyek szervezetten kiváló körülmények között zajlottak. A Covid miatt hiányzott a 

versenyek speciális felkészülése.    

 A magyar nyíltvízi válogatott Gellért Gábor szövetségi kapitány Krajnyák György és Szokolai 

László által kidolgozott melegégövi és magaslati táborok rendszere, a felnőtt és junior 

válogatott együtt készülése nyíltvízen megfelelő hátteret biztosított az olimpiai ciklus során. Az 

eredményesség tükrében a világkupa és Európa kupa sorozatban való részvétel (kivéve a 2020 



Covid időszakot) szintén kidolgozásra, alkalmazásra került melyhez a MÚSZ biztosította a kiváló 

szervezési hátteret. 

 Mindössze két versenyen volt lehetőség olimpiai indulási jogot szerezni nyíltvízi úszásban. A 2019-

es Úszó Világbajnokságon a dél-Koreai Kvangdzsuban és az olimpia előtt 2 hónappal megrendezett 

kvalifikációs versenyen a portugáliai Setubálban. A világbajnokságon Rasovszky Kristóf a férfi 

mezőnyben indulási jogot szerzett – 4. helyezett lett a 10 km-es versenyszámban - így a második 

kvalifikációs versenyen férfi versenyzőnk már nem indulhatott. A nők versenyében a 

világbajnokságon nem végzett versenyzőnk az első tíz hely valamelyikén, így két versenyzőnk is 

indulhatott az olimpiai részvételi jogért. Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) és Rohács Réka (Kőbánya 

SC) vettek részt a versenyen. Olasz Anna fölényesen nyerte a kvalifikációs versenyt, így ő 

indulhatott az olimpián. A világjárvány előtt és után is a célunk a lehető legjobb eredmény elérése 

volt, amit meg is valósítottunk. Kristóf a Vb 4. hely után az olimpián ezüstérmes, Anna pedig a Vb 

16. hely után 4. helyen végzett. 

A pandémia miatt összesen 2 felkészülési versenyen tudtak a versenyzők indulni 2020-ban, egy 

FINA világkupa versenyen (10 km) Dohában februárban és a nagymúltú Balaton átúszáson (5 km) 

itthon. A járvány kitörését megelőzően két melegégövi edzőtáborban részt tudtak venni 

versenyzőink. Majd ezután jött a hír, hogy a versenyeink és a további edzőtáborok elmaradnak, de 

ekkor még bíztunk az olimpia megrendezésében. 

A Magyar Úszó Szövetség mindössze 6 hét után elérte, hogy az egész válogatott keret edzeni 

tudjon, így május elejétől a balatonfűzfői uszodában készülhettünk gőzerővel az olimpiára..... 

Az olimpia elmaradt, így minden reményünk elszállt, de szerencsére a Magyar Úszó Szövetségnek 

sikerült egy 4 nemzet elnevezésű válogatott versenyt megszervezni az olimpiai versenyek 

időpontjában, így volt mire készülni a válogatott tagjainak a nyár folyamán. 

 Olasz Anna 8 hét kényszer pihenőre kényszerült az őszi hónapokban, mert korona vírussal 

fertőződött meg és ennek szövődményeként kétszer is tüdőgyulladást kapott. Szerencsére 

tökéletesen felépült a betegségből, mint azt eredményei is mutatják. 

 2021-ben Olasz Anna 1x3hét magaslati edzőtáborban – Bulgária, Belmeken – és két tavaszi 

edzőtáborban – a törökországi Belekben vett részt, ahol a Földközi-tengerben hetente 3 

alkalommal nyíltvízi edzéseken is tudott verseny specifikus felkészülést folytatni. Rasovszky 

Kristóf 1x3 hét magaslati edzőtáborban vett részt - spanyolországi Sierra Nevadában - és 1x3 

hét tavaszi edzőtáborban szintén a törökországi Belekben. Majd hazai körülmények között 

készült a veszprémi új uszodában és a Hévízi tóban. Olasz Anna pedig a szegedi újonnan 



átadott sportuszodában és a Maty éri Evezős Olimpiai Központban készült az olimpiára. 

Japánban a tervezettel ellentétben nem voltunk edzőtáborban, a vendéglátók az utolsó 

pillanatban lemondták a már lefoglalt és több mint 1 éve leszervezett akklimatizációs 

edzőtáborunkat. Így a versenyszámunk előtt 7 nappal érkeztünk a verseny helyszínére, de 

szerencsére – mint az eredmények is mutatják – versenyzőink kiválóan tudtak 

akklimatizálódni a körülményekhez. Csak európai edzőtáborokban vettünk részt, amelyek 5-

10 éve a magyar úszók által kipróbált bevált helyszínek. Szakmai programunk több éve 

kipróbált a magyar úszás évtizedes hagyományaihoz alkalmazkodik. A nyíltvízi specialitások 

tekintetében Szokolai László kollégám 2015 óta, jómagam pedig 2011 óta gyűjtjük a 

tapasztalatainkat, amiket évről évre beépítünk a szakmai programba. 

 Az olimpiai faluban a körülmények nem értek váratlanul bennünket, mindkét versenyző már 

részt vett a riói olimpián így tudták mire számíthatnak a szállás és az étkezés tekintetében. 

Edzés körülmények a Rióihoz képest kevésbé voltak jók, de az elmúlt években számtalan 

versenyen vettünk részt így a versenyzők teljesen fel vannak készülve a legváratlanabb 

helyzetekre is. 

Az olimpián a világ legjobbjai indulhatnak, akik a két kvalifikációs versenyen jogot szereztek 

erre. A világbajnokságon nemzetenként a 2 legjobb versenyző indulhat míg az olimpián csak 

nemzetenként a legjobb indulhat kivéve, ha az olimpiát megelőző évben rendezendő 

világbajnokságon az első 10 helyezett között végzett egy nemzetből két versenyző, akkor abból 

a nemzetből kettő versenyző indulhatott az olimpián. Ez történt a nőknél a németeknél, a férfi 

mezőnyben pedig az olaszoknál és a franciáknál. Tehát bátran kijelenthetjük, hogy az olimpia 

a legerősebb verseny a nyíltvízi úszás tekintetében. Már 2-3 éves tendencia, hogy a „régi” 

taktika, hogy 9,5 kilométerig bolyban úsznak a versenyzők nem kivitelezhető. A legjobbak már 

a verseny elejétől olyan iramot diktálnak, hogy lehető leghamarabb leszűküljön a mezőny a 

legjobbakra és ne a verekedés, helyezkedés legyen a döntő a verseny végkimenetelében 

hanem a valós úszó tudás, ez most is így történt a nő, de férfi versenyben meg végképp ez volt 

a jellemző. 

 A szakágban 2012-ben már volt olimpiai aranyérmes Risztov Éva révén, de férfi szakágban 

még nem volt olimpiai érme, sőt pontszerző helyen sem végzett férfi versenyző a sportág 

2008-as olimpiai bemutatkozása óta. A női és férfi vonalon a szakág eredményessége pedig 

minden idők legjobb szereplése Raso ezüstérmével és Anna negyedik helyezésével. 



 Gellért Gábor értékelése: Olasz Anna élete második olimpiáján vett részt. A negyedik 

helyezése nem várt bravúr volt tőle, még annak tudatában sem, hogy tavaly nyár óta edzés és 

verseny eredményei is folyamatos javuló tendenciát mutattak. 2021-ben a medencés magyar 

bajnokságon egyéni csúcsokat úszott 800 és 1500 méteren is, és a medencés versenyekre is 

kvalifikálta magát. Ezek már bíztató jelek voltak a budapesti úszó Európa bajnokság előtt. Az 

Eb-n bátor és taktikus versenyzéssel 3 tizeddel maradt le az dobogó legfelső fokáról és 

ezüstérmet szerzett. Majd a váltóval is bronzérmet szerzett. Az olimpiai kvalifikációs versenyt 

meggyőző fölénnyel nyerte és ezzel az eredményével már várható volt, hogy az olimpián is a 

legjobbak között végezhet. Mint edzője a legjobb 5-8. hely valamelyikére vártam, de rácáfolt 

kishitűségemre, újfent bátor és taktikus versenyzéssel egy ”megnyert” olimpiai negyedik hely 

boldog tulajdonosa.  

 Olasz Anna véleménye szerint az olimpiára való közvetlen felkészülés a balatonfűzfői 

válogatott edzőtáborban – ahol 15 junior korú nyíltvízi úszóval készülhetett – nagyban 

hozzájárult sikeréhez. A belmekeni (bulgáriai magaslati edzőtábor) már jól bevált, és az új 

beleki (törökországi) edzőtábori helyszínek, tökéletes edzés körülményeket biztosítottak a 

felkészüléshez. A verseny helyszín és annak szervezése hibátlan volt, minden a versenyzőkről 

szólt, semmi nem zavarta meg a verseny előtti napokat és a versenyt sem.    

Rasovszky Kristóf szerint a Hévízi tóban való úszás, sokat segített a számára egyébként 

nehezen viselhető 30 c fokos víz elviseléséhez. A nyíltvízi válogatottal való éves edzőtábori 

menetrend, együtt készülés is kiemelendő. 

Az egész év során az edzőtársak által generált magas szintű edzésmunka is hozzájárult a 

sikerhez. Nem utolsó sorban a vegyes felkészülésből való fokozatos átmenet a speciális 10km 

gyorsúszásra a Balaton Úszó Klub-nál Szokolai László által kidolgozva adja a sikeresség 

hátterét.   (ez módszer 5 éve folyamatosan csiszolódik) A válogatott edzőtábori színhelyek 

szervezetten kiváló körülmények között zajlottak. A covid miatt hiányzott a versenyek speciális 

felkészülése.    

1. Gellért Gábor véleménye: Az évet a már megszokott (tizedik alkalommal voltunk) bulgáriai 

magaslati edzőtáborban - 2 csillagos hotel – a belmekeni bolgár olimpiai központban kezdtük, 

ahol minden rendelkezésre áll a hibátlan felkészüléshez, még a puritán körülmények ellenére 

is. Sőt azt kell mondjam igenis szükség van a változó edzőtábori helyszínekre még ha azok akár 

rosszabbak is mint az otthoni felkészülési körülmények, hogy a fő versenyen a legváratlanabb 

élet helyzetekben is a maximumot tudják nyújtani a versenyzők.  Edzés helyszínek az olimpián 



hibátlanok voltak a medencés körülmények tekintetében, viszont nyíltvízen a vízminőség miatt 

mindössze egy alkalommal mertünk edzeni, nehogy 5 év munkája vesszen kárba. A verseny 

szervezése minden körülményt figyelembe véve hibátlan volt minden szempontból.  

 

 Junior Nyíltvízi Európa Bajnokság- - Párizs 
Időpont: 2021 07 21-26 
Helyszín: Párizs Base nautique du parc interdépartemental de Choisy-le-Roi 
 Utazás 
Az Air France légitársaság közvetlen Budapest Párizs járataival. Odautazás 2021 07 21 reggel 
06.00. Délelőtt 10.00-ra már a hotelben voltunk a PCR teszt után elfoglalhattuk a szobákat! 
Este már a versenyközpontban úszhattunk.       Visszautazásnál 2021 07 26 reggel indultunk 
09.15. Budapesten 11.30-kor szállt le a gépünk. A szobákat már reggeli előtt elhagytuk, ezért 
a reptéren minden csapattag egy szendvicset kapott reggeli gyanánt. Az utazás során minden 
az előzetes terv szerint történt rendkívüli esemény nem volt. A reptéri transzferek pontosak 
és jól időzítettek voltak. 
 Szállás: Hôtel Novotel Paris Sud Porte de Charenton 
A verseny ideje alatt szállásunk a Hôtel Novotel Paris Sud Porte de Charenton szállodában 
kétágyas és egyágyas szobákban volt. A szálláshely újszerű állapotban volt minden szoba saját 
fürdőszobával rendelkezett. A zavartalan pihenés megvalósult. A hotel a verseny központtól 
és az edzéshelyszíntől autóbusszal 30 percre volt található a transzfert a szervezők 
biztosítottak. A transzferek pontosak voltak. 
 Étkezés: A hotel éttermében étkeztünk. Az étkezések szabad szedéses kivitelben történtek, 
ami kielégítő lehetőséget biztosított a sportolók számára megfelelő energia és vitamin gazdag 
étkezéshez. 
 Versenyzők: 
5km lányok Marton Kitti (Kaposvári SI) Varga Zsófia (Kőbánya SC) Nett Vivien (Zalaegerszegi 
UK)                                                                                                    5km fiúk Kaiser Dominik (Bajai 
Spartcus) Horváth Ákos (HÓD SE) Kovács-Seres Hunor (Dunaújvárosi KSI)                                                                                         
7.5km lányok Veress Sára (Kőbánya SC) Szimcsak Mira (A Jövö SC) Fábián Bettina (Szegedi UE)                                                                                                                         
7.5 km fiúk Hambardzumyan Arsak (UTE) Gálicz László (FTC) Pintér Ádám (Balaton UK)                                                                                                                                     
10km lányok Gál Kincső (Debreceni SPC) Berecz Blanka (Kőbánya SC) Balogh Vivien (FTC)                                                                                                                            
10km fiúk Kovacsics Márk (UTE) Sárkány Zalán (Kőbánya SC) Betlehem Dávid (Balaton UK) 
Edzők: Horváth Csaba (Zalaegerszegi UK) Szabó Gergő (Dunaújvárosi KSI)  Krajnyák György 
(Kőbánya SC) Kovács Tamás (A Jövö SC)  Kovácshegyi Ferenc (UTE) Kutasi Gergely (FTC)  Bodor 
Richárd (Debreceni SPC) Táczy Zsolt (Szegedi UE) 
Masszőrök: Virágh Vivien Ördögh Gábor 
Orvos: Dr. Csepregi Beáta 
A verseny: A LEN szervezésében megvalósított versenyen a rendezők átgondolt 
versenyközpontot építettek, ahol a csapatok részére fedett, sátras, csapatonként elkülönített 
tartózkodási helyet biztosítottak. Az evezős központ főépületében volt biztosítva a megfelelő 
vizesblokk és a versenyközpont. A versenyen korrekt bíráskodás volt. A LEN delegált Lázár 
Rita és a magyar részről delegált Fodor Szabolcs valamint Hudetz András versenybírók 
mindenben segítőkészen a rendelkezésünkre álltak. A technikai értekezlet után, e-mailben, a 
teljes anyagot (időrend program) a csapatok részére átadták. 
A versenyszámok értékelése: 



 5km :                                                                                                                            
 Kovács Seres Hunor (Dunaújvárosi KSI)rajt cél győzelmet aratott az 5km versenytávon 
(55.58). Magabiztos úszással egy pillanatra sem adott esélyt az ellenfeleknek. Kiváló idővel 
majd egy perccel a második helyezett előtt csapott a célba! A másik két magyar induló tisztes 
helytállással Horváth Ákos (Hód SE) 10. Kaiser Dominik (Bajai Spartacus SC) 18.helyen 
érkezett célba a mezőny középső részében. 
A lányok 5km-es versenyében Nett Vivien (Zalaegerszegi UK,) is kezdéstől az élbollyal 
versenyzett, az első körben vezetett is, majd azt követően nagy csatát vívott az olasz és 
német versenyzőkkel a jó pozícióért. A végére kevés különbséggel leszorult a dobogóról és az 
5.helyen érkezett célba! Még két lányunk volt érdekelt ebben a versenyszámban. Ők szintén 
a mezőny első felében versenyezve, Varga Zsófia (Kőbánya SC) 8. Martin Kitti (Kaposvári SI) 
10. helyen végeztek becsülettel helytállva életük első válogatott versenyén! 
 7.5km :                                                                                                                                                 
Nagy küzdelmet hozott a fiúk 7.5 km-es versenye. Mindhárom magyar versenyző 
folyamatosan az élmezőnyben versenyzett. Az iram a táv közepére 8 fős csoportra faragta a 
bolyt. A magyarok bírták a tempót, Pintér Ádám (Balaton UK) többször is az élre állt, de Gálicz 
László (FTC) és Hambardzumyan Arshak (UTE) is szívósan tartotta magát! A véghajrában a 
franciák versenyzője kezdeményezett leszakította magáról a többieket. Gálicz biztató 
második pozícióban követte, Pintér fáradni látszott az utolsó körben úgy tűnt visszaesik, de 
aztán a cél előtti 200m-en hatalmas hajrát indítva az ötödik pozícióból előre tört és a második 
harmadik helyzettel egyszerre csapott a célpanelre! Célfotó! Ideje szerint először a 2.helyen 
hozta ki a időjelző, azonban a kamera felvétel alapján az ezüstérmestől 1 tizedmásodperccel 
később ütött a panelre és lemaradt a dobogóról! Mögötte közvetlenül Gálicz és kevéssel 
lemaradva Hambardzumyan ért célba. Így a magyar fiúk 4.5.6 helyezéssel végezték a távot. 
A lányoknál már kevésbé volt ennyire öldöklő a küzdelem de ez csak az iram szempontjából 
volt igaz, mert Veress Sárat (Kőbánya SC) olyan szerencsétlenül rúgták meg, hogy kénytelen 
volt feladni a versenyt. Fábián Bettina (Szegedi UE) és Szimcsak Mira (A Jövő SC) jól tartották 
magukat az élmezőnyben. 
Az utolsó körben spanyol szökés volt 1500 al a vége előtt. A mieink tartották az iramot, az 
érmes helyekért küzdöttek. Fábián Bettina átvette a vezetést a cél előtt 800 m-el 
folyamatosan növelve az előnyét nagy fölénnyel úszott be a célba megszerezve a mai nap 2. 
magyar arányát! 
Szimcsak Mira a 2.-3 helyen úszva a dobogóért küzdött. Kiválóan hajrázott, aminek a jutalma 
egy nagyszerű ezüstérem lett! 

      10km: 
Betlehem Dávid nagy reményekkel várta a 10km verseny rajtját, ehhez méltóan kezdett, 
emberes tempót diktálva három kör alatt 6 főre redukálta az éremért sorban állok létszámat. 
Sárkány Zalán is az első csoportban maradt. Kovacsics Márk leszakadt az élen haladóktól de a 
9.-10. helyet stabilan tartva követte az élmezőnyt.1800 m-el a vége előtt Dávid fát dobott a 
tűzre, a meleget csak egy német bírta de az utolsó 200 m-en már az ő kezét is megsütötte a 
Betlehemi máglya, úgyhogy a végére Dávid egyedül csapta meg a célpanelt egy magabiztos 
győzelemmel a harmadik aranyát hozta a magyar csapatnak! Sárkány Zalán az utolsó körben 
a 3.-5 pozícióban haladt a bronzéremért úszott, végül négy másodperccel lemaradt a 
dobogóról és 4.helyezettkent érkezett a célba. Kovacsics is jól hajrázott és a 9.helyen zárta a 
versenyt. 
A lányok mezőnye lassabb iramot ment. 



Berecz Blanka Gál Kincső és Balogh Vivien is jól helyezkedve a boly elején versenyzett. Az 
utolsó körre meg egy15 fős egybefüggő csoport indul ki aztán az utolsó 1600 méteren a 
portugálok versenyzője kezdett hosszú hajrába. A mieink tartották a lépést és az utolsó 800 
m-en Berecz és Balogh is a vezető versenyző mögötti négyesben haladt a dobogós 
helyezésért küzdve. A hajrára öt versenyző csépelte egymást az érmekért, közte a két 
magyarral. Éppen úszni egyikük sem nagyon tudott, mert egymás kezét csapkodták le 
tempózás gyanánt. A nyíltvízi női bunyóból portugál győzelem született olasz ezüst, francia 
bronz. A mieinktől Balogh Vivien 4. helyen Berecz Blanka 5.helyen érkezett célba Gál Kincső a 
10.helyen végzett! 
4x1250 m váltó: 

Utolsó nap a 4x1250 váltók versenyszámaiban zajlott a küzdelem. 
 A 16 év alattiak korosztályában 4. helyen végzett a Varga Zsófia Nett Vivien Horváth Ákos 
Kovács Seres Hunor összeállítású négyes. A dobogó még messze volt de egy év múlva még 
mindig itt rajtolhatnak, mert ők az ellenfelekkel szemben csak 15 évesek voltak! 
Az idősebbek között az egyéniben érmes Fábián Bettina Szimcsák Mira Gálicz László Betlehem 
Dávid alkotta váltónak nem bizonyult ellenfélnek a franciák németek olaszok spanyolok 
együttesei. Úgy mentünk át rajtuk mint meleg kés a vajon! Pedig a németek csak a váltóra 
friss embereket is hoztak, akik nem is úsztak egyéni számokat. Ezt eddig csak a FINA szabályai 
engedték meg, a LEN tiltotta, de az idén nem emelt ellene senki kifogást. A jövőben érdemes 
nekünk is gondolni erre, ha a következő évben U18-19 fiúknál a három egyéni induló mellett 
a negyediknek említésre méltó1500 gyors ideje lesz, a váltóhoz számítani érdemes rá!  
Az idősebb váltónk is akár ugyanezzel a felállással rajthoz állhat meg jövőre újra! 
A csapatok pontversenyére kiirt trófeát is a magyar válogatott nyerte! Mivel a 18 
versenyzőből 17 pontot szerzett mindenki hozzájárult ehhez a szép sikerhez! 
A verseny során a francia a német az olasz válogatott versenyzői méltó ellenfélnek 
bizonyultak a spanyol válogatott nem volt annyira erős mint két évvel ezelőtt a Racicei 
versenyen. A nagy teamek közül az orosz és az angol csapat nem vállalta a versenyen való 
indulást. 
 

Egyéni értékelés: 
Marton Kitti: egyesület Kaposvári SI, edző Virovecz Richárd  
Az országos bajnokságon elért 3. helyezésével került a csapatba. A versenyen is a harmadik 
magyarként ért célba. Motivált és edzettségi állapotának megfelelő úszást mutatott. Az első 
körben kiszakadt a 10 fős élbolyból, de nem adta fel és a maradék két körben közelített is az 
élcsoport lemaradó versenyzőihez 10. helyezése reális eredmény jelenlegi tudásához. 
Varga Zsófia egyesület Kőbánya SC edző Pulai Bence 
Az országos bajnokságon elért 2. helyezésével harcolta ki a csapat tagságot. Az EB-n is a 
második magyar lett. A rajt után nem illetődött meg, a nyíltvízi edzőtáborban gyakoroltakat 
jól kamatoztatva ottmaradt a vezető csoport végén és két körön keresztül tartotta is velük a 
lépést. A hajrában előzni is tudta a kiszakadó embereket. Az elért 8.helyezése tudásának 
megfelelő reális eredmény. A váltó első embereként, szorosan tudta követni a többi váltó 
nála jobb lány versenyzőit, ezzel pozícióban tartva a csapatot. 
Nett Vivien: egyesület Zalaegerszegi UK edző Horváth Csaba 
Az országos bajnokságot megnyerve lett a csapat tagja. Az Európa-bajnokságon egyértelműen 
a dobogós helyezést célozta meg. Nagyon bátor versenyzéssel az élre állt és az első két 
körben jól tartotta magát. Az utolsó körre nem maradt annyi ereje, hogy felkapaszkodjon a 
dobogóra azonban közvetlenül a legjobbak után érkezett célba. Az edzőtáborban tanult 



nyíltvízi elemeket, még nem tudta kellő sikerrel alkalmazni, azonban edzettségi szintje és 
motiváltsága alapján reményteljes tagja lehet a junior válogatottnak a következő évekre is. A 
váltóban második versenyzőként indulva versenyben tartotta az együttest kicsit közelítve 
azokhoz a csapatokhoz, amelyekben szintén női versenyző indult másodikként.                                                                                           
Kaiser Dominik: egyesület Bajai Spartacus edző Pass Ferenc 
Az OB-n harmadik volt és itt is harmadik magyarként ért célba. Eddigi úszóteljesítménye 
elsősorban a rövidebb távokon volt eredményes. A versenyt ennek ellenére határozottan 
komolyan vette és becsülettel végig úszta a távot, versenyzett még az utolsó métereken is. Az 
elért 18. helyezése tükrözi lehetőségeinek maximális kihasználását. Izomzata testméretei 
alapján véleményem szerint a rövidebb versenyszámokban sikeresebb lehet a jövőben. 
Váltóversenyzőként azonban továbbra is számításba jöhet tekintettel 1500 gyorson a serdülő 
OB-n elért eredményére. 
Horváth Ákos egyesülete HÓD SE edző Máté Hunor 
A válogatottba az OB-n elért második helyezés juttatta be. A verseny első szakaszában a 
vezetők által diktált erőteljes iramot nem tudta tartani. A második bolyba került, ahol az élen 
versenyzett és a cél előtt jó ritmusban lépett el a többiektől. Edzettsége lehetővé tette, hogy 
az üldöző boly hajráját megnyerje. Elért 10. helyezése a csapat szempontjából értékes 
pontokat jelentett. A váltóban harmadik úszóként, a két lány versenyző után, rá hárult a 
feladat, hogy hátulról a mezőny elejére hozza fel a csapatot. Ennek is maximálisan eleget tett. 

       Kovács-Seres Hunor egyesület Dunaújvárosi KSI edző Szabó Gergő 
Az országos bajnokságot magabiztosan nyerte. Az ott elért ideje már maximálisan EB 
győzelemre esélyes versenyzővé tette. A nyíltvízi edzőtáborban nagy kedvvel végezte az 
edzéseket látszott, hogy fizikálisan és taktikai érzékben is kellő kvalitásokkal bír. A versenyen 
egy pillanatra sem hagyott kétséget dominanciájával kapcsolatban. Azonnal az élre állt, a 
többiek számára tarthatatlan iramot diktálva folyamatosan húzott el a mezőnytől. A táv 
végéig növelte előnyét és majd egy perccel nyert, javítva az OB-n elért eredményén. A 
váltóban hajrá emberként úszott és bár közelített a dobogós helyen haladó csapatokhoz 
végül a realitásnak megfelelő 4. helyen hozta be a stafétát.                                                                                 
Veress Sára egyesület Kőbánya SC edzői kollektíva 
Az OB 3. helyezettjeként lett csapattag. Elmondása alapján a rajt után fejbe rúgták és a víz alá 
nyomták. Ezután még úszott 1 1/2 kört a versenyből, aztán úgy érezte eszméletét veszti, 
ezért segítséget kért és feladta a versenyt. Dr. Csepregi Beáta azonnal megvizsgálta és ellátta. 
A kórházi ápolás nem volt indokolt. Miután jobban lett a csapattal együtt mozgott de további 
versenyszámra nem neveztük. Jelenlegi állapota tünetmentes. 
Szimcsak Mira egyesülete A Jövö SC edző Kovács Tamás 
Magabiztosan nyerte az OB-t. Az előző évek Nyíltvízi Junior EB aranyérmeseként most is 
dobogóra esélyesként  indult a versenyen. Ehhez méltóan az élbolyban versenyzett. A nyíltvízi 
taktikai elemeket bátran és jól alkalmazza. Mint az előző években most is a hajrára tartogatta 
erejét. Taktikája csak saját versenyzőnk ellen nem volt eredményes, a többi nemzet 
versenyzőjét mint az előző években most is maga mögé utasította a véghajrában. A váltóban 
második versenyzőként indulva az azonos felállású ellenfelek ellen (lány-lány-fiú-fiú) 
magabiztosan és eredményesen úszott. Egyéniben immár harmadszor érmes váltóban 
harmadszor aranyérmes. A junior csapat jövőben is meghatározó tagja. 
Fábián Bettina egyesülete Szegedi UE edző Gellért Gábor                                                                                                                         
Az első nyíltvízi nemzetközi fellépését rögtön aranyéremmel nyitotta. Ez csak azért nem volt 
meglepetés mert a medencés Ifi EB-n is látszott, hogy nagyon jó edzettségi állapotban van. 
Taktikusan versenyzett 800 méterrel a vége előtt iramot váltva kiszakította magát a bolyból 



és ellenállhatatlanul tört a győzelemre. Úszótudásban a mezőny felett áll, a taktikai elemek 
tekintetében látszik a rendszeres klub keretek közötti nyíltvízi edzések hatása. A váltóban 
elsőnek indult, minden női versenyzőt maga mögé utasított, sokáig úszott a gyengébb fiúkkal 
együtt. Nyíltvízen is ugyanannyira potens versenyző mint a medencében. 
Hambardzumyan Arsak egyesülete UTE edzője Magyarovits Zoltán 
Az OB harmadik helyezettjeként jutott a csapatba. A nyíltvíz eddig ismeretlen terület volt 
neki. Medencés úszóként megszerzett edzettsége és a nyíltvízi edzőtáborban begyakorolt 
nyíltvízi taktikai elemek elsajátítása lehetővé tette, hogy az élbollyal tegye meg a verseny 
teljes szakaszát és a hajrában a lemaradók között a táv végén dominálni tudjon. Nagyon 
értékes 6.helyezéssel sok pontot hozott a csapatversenybe. Közvetlenül a már tapasztaltabb 
két nyíltvízes fiunk után tudott célba érni. 
Gálicz László egyesülete FTC edző Kutasi Gergely 
Az OB-n második helyen végzett, két éve egyéniben érmes, váltóban bajnok volt. A verseny 
alatt az élbollyal úszott, nem vezetett, várta a táv végét ott akart hajrát indítani. A táv végén a 
francia versenyző indította szökést rögtön lekövette. Nem tudta az iramot tartani de második 
pozícióban magabiztosan ment a cél felé. Az utolsó kétszáz méteren szoros csata alakult ki 
két magyar egy olasz egy német versenyző között. Az utolsó métereken nem sikerült jól 
pozicionálni magát benyúlással szorult az ötödik helyre. A nyíltvízi edzőtáborban való 
részvétellel jelentősen javíthatta volna esélyét az ilyen helyzetekre! A versenyre felkészülten 
érkezett. A váltóban az összeállítás szerinti feladatát (az ellenfél váltóiban úszó 
lányversenyzők utolérése elhagyása és a váltó vezető pozícióba hozása) bravúrral 
megoldotta, elsőnek adta át a stafétát. 
Pintér Ádám egyesülete Balaton UK edző Szokolai László. 
Az OB győzelem után érmes reményekkel állt rajthoz. Ezeket a terveket a verseny során 
láthatóan próbálta realizálni. Többször is az élre állt, vezetett, próbálta szétszakítani a 
mezőnyt. Ebbe kissé belefáradt és a versenyvégi hosszú hajrá megindulásakor úgy tűnt csak 
követni fogja a legjobbakat. Az utolsó 200 méteren visszatért az ereje és a cél előtti utolsó 25 
méteren úgy tűnt sikerül második helyen célba érni. A két külföldi ellenféllel egyszerre nyúlt a 
panelre és a célfotó végül negyediknek hozta ki. Előző Európa bajnoki helyezésén egyet 
javítva már az éremre esélyes versenyzőink közé tartozik. A nyíltvízi specialista Szokolai team 
értékes új tagja.           
 Gál Kincső egyesülete Debreceni SPC edző Bodor Richárd 
Az OB-t megnyerte. Az előző ifi EB versenyeken többször az élmezőnyben végzett. Az 
edzőtáborokban végzett munkája és a medencés eredményei alapján több éve a dobogóra 
várjuk. Most is jól indította a versenyt az utolsó körökig a vezető csoportban úszott jó 
pozíciókban. A verseny végéhez közeledve lassan kiszakadt a legjobbak közül és elmaradt az 
eredménye attól amire képesnek tartom és amit most az OB úszására alapozva elképzeltem a 
várható teljesítményéről. 
Berecz Blanka egyesülete Kőbánya SC edző KSC edzői kollektíva 
Az OB-n harmadik helyen végzett így lett csapattag. A felkészülést nagyon komolyan vette. Az 
edzőtábor alatt végig tartotta a számára szokatlan metodikájú edzésmunka diktálta tempót. 
Eddig kifejezetten medencés úszóként ért el eredményeket, azonban erre a versenyre nagyon 
sikerorientáltan utazott ki. Ez megmutatkozott versenyzésében is. Többnyire a mezőny elején 
haladt néhányszor az élre is állt vezetni. A hajrában nem tudott már előzni, de végig a 
legjobbak mögött maradt és kis különbséggel a harmadik negyedik után ért célba, az ötödik 
helyen. Jobb helyezésének elmaradása rutintalanságának számlájára írható. 
Balogh Vivien egyesülete FTC edző Kutasi Gergely 



Az OB-n második az előző nyíltvízi ifi EB-n már érmes úszó volt, így most is a dobogóra 
apellálva versenyzett. Tartotta az élboly diktálta iramot. A célegyenesbe érmes pozícióban 
érkezett. Az utolsó métereken nem tudott olyan erőszakosan helyezkedni mint külföldi 
ellenfelei, pedig ehhez az úszótudása megvan. Hiányzott a nyíltvízi edzőtáborban a többi 
versenyző által számtalanszor begyakorolt célba úszó rutin. 
Kovacsics Márk egyesülete UTE edző Kovácshegyi Ferenc 
Az országos bajnokság bronzérmeseként került a csapatba. 1500 méteren az Európa 
bajnokságon is rajthoz állhatott. A nyíltvízi versenyek új kihívásnak bizonyultak. A verseny 
első szakaszában diktált iramot nem bírta felvenni, kiszakadt a vezető csoportból ( összesen 5 
versenyző volt képes követni Betlehem Dávidot). Utána tartotta pozícióját a többi 
versenyzővel szemben, edzettsége a hajrában érvényesülni tudott. Az Őt körülvevő 
versenyzőket megelőzve ért célba a 9.helyen. 
Sárkány Zalán egyesület Kőbánya SC edző KSC edzői kollektíva 
Az országos bajnokságon második volt így lett csapattag. Előzőleg már volt nyíltvízes 
tapasztalata, azonban idén elsősorban medencés versenyszámokra készült. A nyíltvízi 
edzőtáborban az utolsó héten tudott részt venni, gőzerővel próbálta pótolni a 
versenyszámhoz szükséges extra álló képességet. A versenyen végig bírta a tempót, a 
középső szakaszban többször vezetett is. Az utolsó 800 méter megfeszített hajrájában néhány 
másodperccel lemaradt a dobogóról, a negyedik helyen végzett. 
Betlehem Dávid egyesület Balaton UK edző Szokolai László 
Abszolút favoritjaink egyike volt a verseny alatt. Ehhez méltóan versenyzett. A verseny első 
szakaszában diktált irammal szétszakította a mezőnyt, majd hátra állt pihenni. Távol tartotta 
magát a testi kontaktussal járó szituációktól. Időben megindította a hosszú hajrát, amit már 
csak egy versenyző tudott lereagálni de az utolsó 200 méteres véghajrában már az sem bírta 
a diktált iramot. Magabiztosan nyert. Úszástudásban, edzettségben és taktikai tudásban is a 
többiek felett állt. A következő években, méltó ellenfele lehet a felnőtt mezőny legjobbjainak 
is. 
Az edzőkollégák minden versenyzőt jól felkészített állapotban küldtek a versenyre, különösen 
jól edzettek és mentálisan felkészültek voltak a nyíltvízi edzőtáborból érkező versenyzők! 
Minden versenyzőnk nagyon motiváltan válogatott versenyzőhöz méltóan viselkedett és 
versenyzett, fegyelmi probléma senkivel sem volt. A csapategység kiválóan működött. A 
verseny elsőrendű megmérettetés volt a Junior EB résztvevők további felkészítésében. A 
megvalósult versenyszituációk kiválóan szolgálták a képzésüket, valódi agresszív körülmények 
között. Erre itthon nincs ennyire élethű lehetőség! 
A nemzetek közötti versenyt nagy különbséggel megnyertük, így fiataljaink a 2019-es Racicei 
győzelmet követően, a COVID időszak alatt is, tartották vezető pozíciójukat. A nyíltvízi 
utánpótlás tekintetében a magyar válogatott továbbra is Európa legerősebb csapata. 
Eredmények: http://www.len.eu/?p=18206 
Egyéb: 
Rendkívüli esemény nem történt. A Veress Sárát verseny közbeni ért sérülést követően Dr. 
Csepregi Beáta szakszerű ápolásban részesítette a versenyzőt. 
Végezetül versenyzőink, edzőkollégáim nevében is köszönöm a tisztelt Magyar Úszószövetség 
vezetésének a versenyen való részvétel biztosítását! 
   
Szeged, 2022. 01. 04. 
        Gellért Gábor 
      nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány 



 
 
 


