
2022. évi FINA világbajnokság nyíltvízi úszó versenyszámainak szakmai 
beszámolója 

 
 A 2022. évi úszó világbajnokságot a budapesti Lupa tavon rendezték. A tavalyi EB után már 
másodszor rendeztek itt nyíltvízi világversenyt, amely tökéletes helyszínnek bizonyult 
mindkét alkalommal, a világszínvonalú rendezésről nem is beszélve.... 
 
A MÚSZ a világbajnokság nyíltvízi versenyszámaira 7 versenyzővel nevezett.  
 
A csapat tagjai: 
Nők: 
Olasz Anna (1993) Szegedi Úszó Egylet, edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt,  
versenyszámok: 10km, 25 km, 4x1250m-es váltó 
Rohács Réka (2000) Kőbánya SC, edző: Turi György  
versenyszámok: 5 és 25 km, 4x1250m-es váltó 
Balogh Vivien (2003) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 
versenyszámok: 5 és 10km 
Férfiak: 
Rasovszky Kristóf (1997) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László és Krajnyák György 
versenyszámok: 5km, 10km, és 4x1250m-es váltó 
Gálicz Péter (2000) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 
versenyszámok: 25 km 
Betlehem Dávid (2003) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László és Krajnyák György 
versenyszámok: 10 km, 5km és 4x1250m-es váltó 
Kalmár Ákos (2000) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László és Krajnyák György 
versenyszámok: 25 km 
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Rasovszky Kristófnak a Lupa tavi versenyek egyéni versenyszámai eddig nem a 
legszerencsésebben sikerültek, ellentétben a váltóversenyekkel. 
A váltóversenyben a tőle megszokott magas színvonalon teljesített és ezüstérmes lett a 
váltó.  
Az 5 km-es versenyszámot még teljesítette, de már látszott, hogy valami nincs rendben vele 
mert nem tudott egyáltalán a mezőny élén úszni ami tőle teljesen szokatlan volt. 



A 10 km-es versenyszámot 4 km után feladta sajnos, ami vele eddig csak egyszer fordult elő 
2017-ben szintén a hazai vb-n, akkor sérülés miatt, most egy lappangó betegség miatt. 
 
Betlehem Dávid első felnőtt világbajnoksága volt a budapesti. A váltóval a megszokott 
taktikával és felállással versenyeztünk és Dávid harmadik emberként bravúros úszással 
elsőnek adta át a váltó stafétát az ellenfelek nem kis meglepetésére. 
Az 5 km-es versenyszámban bátortalanul versenyzett ő is úgy érezte, hogy ebben sok 
maradt. A 10km-en jött az igazi bravúr, ahol 5. helyen végzett, hasonló képpen mint Olasz 
Anna és Rasovszky Kristóf életük első felnőtt világbajnokságán. Nem rossz előjel a következő 
versenyévadra! 
 
 Gálicz Péter miután nem sikerült neki a 10 km-es versenyszámban a csapatba kerülés, teljes 
mellszélességgel a 25 km-es versenyszámra koncentrált. Nagyon taktikus versenyzéssel végig 
a 7-8. helyen versenyezve és kivárva még mindenkit elhagy minden ereje, hatalmas hajrát 
kivágva a bravúros bronzérmet szerezte meg. 
 
Kalmár Ákosnak az előző évi országos bajnokságon a 10 km-en nyújtott teljesítménye miatt 
bizalmat szavaztunk, hogy indulhasson a 25 km-es versenyszámban, élt a lehetőséggel és az 
előkelő 8. helyen végzett. Ha rutinosabb lett volna akkor talán nem vezeti a mezőnyt 20 km-
en keresztül és akkor nem fogy így el az ereje a hajrára. 
Olasz Anna a mezőny egyik legrutinosabb versenyzője 2 olimpián, 6 Európa bajnokságon 
indult eddig és ez a vb volt az 5. világbajnoki indulása. Eddig az összes világbajnokságon a 
legjobb 8. között végzett. Ez most sem volt másképp, még ha ebben a versenyévadban nem 
is volt zökkenő mentes a felkészülése, a tőle megszokott módon hozta a kötelezőt és a 
hatodik helyet szerezte meg. Az ezüstérmes váltóban a második helyen úszott és remekül 
tartotta magát az élbolyban, igazi váltóspecialisták lett ez a váltó az utóbbi 2 évben. 
Balogh Vivien a junior korosztályból kilépve azonnal tudta magát kvalifikálni a felnőtt vb 
csapatba nem kis meglepetésre. 5 km volt az első verseny száma, amit nem kis izgalommal 
várt és teljesített ez meglátszott teljesítményén. A 10 km-es versenyszámban biztatóan 
versenyzett mindössze 38 másodperccel lemaradva az élmezőnytől. 
Rohács Réka a váltó oszlopos tagjaként és állandó kezdő embereként remekül tartotta 
magát, igazi váltó specialistaként nyerte meg első világbajnoki érmét. Az embert próbáló 25 
km-es versenyszámban előszőr indult és a bíztató 8. helyen végzett, ami a legjobb egyéni 
helyezése világversenyen eddig. 
 
 
CSAPAT EREDMÉNYESSÉG 
 
 20 ország versenyzői indultak a nyíltvízi úszó versenyszámokban Magyarország csapata az 
előkelő 4. helyet szerezte meg. 
 
SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 
Az budapesti úszó világbajnokság nyíltvízi versenyszámait a Lupa tavon rendezték meg.  A 
verseny rendezésről elmondhatjuk minden elfogultság nélkül, hogy a világon a legjobb. 
 
 



A verseny a megszokott 7 napostól eltérően 5 nap alatt rendezték meg, sőt a programot is 
felforgatták. 
Az időjárás végig kedvezett a versenyzőknek és a versenyrendezőknek is. A helyszín több 
mint tökéletes, kiválóan ki lehettet szolgálni a versenyzőket és kísérőiket. 
  
 Az egyéni szereplések eredményességét nem kell megmagyarázni, az „eredménytelenséget” 
az edzőkkel és a versenyzőkkel a mindennapos csapat értekezleteken kielemeztük és a 
következtetéseket levontuk. A váltóversenyben az elmúlt 3 év világversenyeinek váltó 
elemzése után döntöttünk el a váltó összeállítást, ami sikeresnek bizonyult. 
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. 
 
Szeged, 2022. 09. 22. 
        Gellért Gábor 
      nyíltvízi úszás szakág szövetségi kapitány 
 
 
 
 


