
Jelentés a Magyar Ifjúsági Válogatott szerepléséről az Otopeniben rendezett Ifjúsági Európa 

Bajnokságról 

Időpont: 2022 07 05-10 

Helyszín: Románia Complex Olimpic de Natație Otopeni Strada Gării Otopeni 5-11 

Utazás 

Több csoportban utaztunk repülőgéppel. Hazafelé Bécsből autóbusszal. 

2022 07 03 Budapest-Isztambul-Otopeni (18 fő) Budapest-Otopeni (2 fő).  

2022 07 04 Budapest-Otopeni (16 fő), Budapest -Bécs -Otopeni (4 fő) járatokkal. 

A PCR teszt után elfoglalhattuk a szobákat! Andor Benedek COVID pozitív teszt eredményt 

produkált, karanténba került. Hétfőn már mindenki a versenyhelyszínen tudott edzeni, legalább 

egyszer. 

Visszautazás 2022 07 11 Otopeni-Bécs-Budapest (38 fő) a délutáni órákban. Bóna Benedek 

úszó és Sirkóné Kocsis Márta edző karanténban maradtak egyikük egy napra rá másikuk három 

nap múlva utazott haza a karantén lejártával. Az utazás során minden az előzetes terv szerint 

történt rendkívüli esemény nem volt. A reptéri transzferek pontosak és jól időzítettek voltak 

Szállás: Otopeni RIN Airport Hotel Calea Bucureștilor 255A, Otopeni 075100, Románia 

A verseny ideje alatt szállásunk szállodában kétágyas és egyágyas szobákban volt. A 

szálláshely karbantartott állapotban volt minden szoba saját fürdőszobával rendelkezett. A 

zavartalan pihenés megvalósult. A hotel a verseny központtól és az edzéshelyszíntől 

autóbusszal 15 percre volt található a transzfert a szervezők biztosítottak. A transzferek 30 

percenként, illetve a buszok telítődése után indultak és pontosak voltak. 

Étkezés: A hotel éttermében étkeztünk. Az étkezések svédasztalos kivitelben történtek, ami 

kielégítő lehetőséget biztosított a sportolók számára megfelelő energia és vitamin gazdag 

étkezéshez. A hotel két szervizpultot is működtetett elfogadható várakozás mellett lehetett 

étkezni. 

A verseny: 

A LEN szervezésében megvalósított bajnokságot a nemzetközi versenyek fogadására épített 

Olimpiai versenyuszodában rendezték. Az 50 m méteres 10 pályás versenymedence mellett egy 

25 m -es bemelegítő medence rajtkővel és egy 25 m-es sávokkal beosztott levezető 

(műugró)medence állt rendelkezésre.  A rendezők a verseny ideje alatt kellő nagyságú 

vízfelületet biztosítottak a zavartalan bemelegítéshez és levezetéshez. Az uszodába történő 

belépés QR kódos beléptető rendszerrel történt, ami zavartalanul működött. A versenyzők és a 

nézők részére elkülönített lelátót biztosítottak. A csapatoknak a létszámnak megfelelően 

elkülönített területet jelöltek ki az uszoda különböző pontjain. A versenyen korrekt bíráskodás 

volt. A delegált versenybíró Lukács Lilla mindenben segítőkészen a rendelkezésünkre állt. 



Erre az évre új versenyprogramot készítettek, ami az előző évhez képest jobban átgondolt volt, 

bár a számunkra mindig fontos 200 ffi vegyes döntője utáni napon már a 400 ffi vegyes 

versenyszáma zajlott! Ez nem túl baráti elhelyezés az echte vegyesúszókkal szemben. Javasolni 

lehetne a LEN edzőbizottsága felé a két versenyszám programon belüli megcserélését! 

Egyéni számokban négy arany négy ezüst három bronzérmet szereztünk. Váltóban két arany 

egy ezüstérmet nyertünk.  

Minden versenyzőnk döntős eredményt ért el. Ez igazolta a helyes válogatási elveinket. 

Csapatunk versenyzői a nemzetek közötti pontversenyben előre léptek és a tavalyi hatodik hely 

után az idén a negyedik helyen végeztek. Azonban az éremversenyben az első helyen 

végeztünk. A legtöbb aranyérmet szerezve.  

Ebben az évben is a női részlegünk szerepelt eredményesebben ők a lányok versenyében a 

második legtöbb pontot szerezték míg a fiúk hatodikak voltak saját nemük versenyében. Ezzel 

mindketten egy-egy helyet léptek előre az előző évhez képest! Nálunk továbbra is erős a lányok 

dominanciája! A többi velünk hasonló helyen végzett nemzetnél kiegyenlített a nemek 

eredményessége. 

A pontversenyt Olaszország nyerte (780) mögöttük Anglia (726) míg a harmadik helyen a 

francia válogatott (646) végzett. Száz ponttal gyarapodva előre léptünk és a negyedik helyen 

végeztünk (609) A lengyel (563) és a török (355) együttest megelőzve. Pontverseny további 

állása alábba mellékelt linken. 

A török ifjúsági válogatott tavalyi rendkívül erőteljes előre törése az idén lelassult de a hosszabb 

gyorsúszó számok mellett mell és vegyesúszásban is eredményesek voltak. gyorsúszóik 

technikailag továbbra sem voltak képzettek maradt a kőtörő technikákkal úszás, de az idén is 

fáradhatatlanul sprintelték végig a számokat. A utánpótlás korosztályokban hosszútávú gyorson 

mutatott fejlődésüket az idei évben már a nyíltvízi ifjúsági EB-n is realizálták!  

A mezőnyből újfent kiemelkedett román úszósport nagy tehetsége David Popovici, aki továbbra 

is olimpiai döntő szintű eredményekkel magabiztosan nyerte a számokat. Mellette a lengyel 

hátúszó Masiuk Ksawery és pillangóúszó Chmielewski Krzysztof, időeredményei tűntek ki, 

akik már a felnőt mezőnyben is VB döntőt úsztak Budapesten. A hölgyeknél a francia hátúszó 

sprinter Mary-Ambre Moluh 50 hát és az észt Eneli Efimova 50 100 mell úszásokban teljesített 

már felnőtt szintű eredményeket. 

Számunkra örömteli a 4x200 női gyorsváltónk győztes ideje, ami felnőtt VB döntős eredményt 

ért! Valamint két női úszónk Pádár Nikolett és Molnár Dóra eredményei, amik hasonlóan már 

felnőtt szinten is jegyzett időkkel társultak! 

Eredmények, éremtáblázat, pontverseny: 

https://www.swimrankings.net/data/meets/632488.pdf 

Versenyzők: 

Molnár Dóra Budafóka SE edző Horváth Tamás 



100 200 háton 100 200 gyorson „A” szintet teljesítve került a csapatba. Az egyik „nagyágyúnk” 

volt 16 rajtot végzett a versenyen minden versenyszámban a döntőbe került, minden egyéni 

számban érmes lett, egy versenyszámban nem lett érmes eredménye (váltó). Mérlege négy 

aranyérem két ezüst. A csapat legeredményesebb versenyzője!                                                                                                                     

Első napon 4x100 gyorsváltóban reggel első úszóként egyéni csúccsal nyitva 55.11, délután, (a 

második úszónk hibájából adódóan) a reménytelenül lemaradt váltónk negyedik úszójaként 

„csak azért is” 54.13. Nyolcadik hely.                                                       Második nap a 4x100 

mix gyorsváltóban negyedik úszóként 55.07 másodikként továbbjutottunk. A döntőben hajrá 

emberként 54.49 győzelem aranyérem.             Harmadik nap 200 hát előfutam 2.10.78 

középdöntő 2.11.24 legjobb idővel továbbjutás. A döntőkben a 4x200 gyorsváltó második 

úszójaként 2.00.55 első hely. Negyedik nap 100 gyors előfutam 55.68 második idővel, 

középdöntő 55.57 negyedik idővel továbbjutás, majd délután 200 háton nagy hajrával parádés 

győzelem 2.10.31.   Ötödik nap 100 hát előfutamban 1.02.20 elsőként, középdöntőből 1.01.61 

másodikként továbbjutás. Délután a 100 gyors döntőjében ezüstérem 55.20.          Hatodik napon 

reggel a 4x100 vegyesváltóban háton 1.02.56 második helyen továbbjutás. A döntőben 100 

háton, újabb fantasztikus hajrával, aranyérem 1.00.88. Majd a 4x100 vegyesváltóval ezüstérem 

hátúszóként 1.01.58. 

Dóra teljesítményében kiválóan tükröződött a már előző évi ifjúsági EB-n megkapott 

versenytapasztalat adta rutin. Sehol nem volt megilletődött és a leghalványabb szorongás vagy 

kétség sem látszott rajta élvezte a versenyt, a megmérettetést.  

Pádár Nikolett Szegedi UE edző Gellért Gábor 

100 200 400 gyorson „A” szintet teljesítve került a csapatba. A versenyen 15 rajthoz állast 

végzett, minden versenyszámban a döntőbe került minden egyéni számban érmes lett, két 

versenyszámban nem lett érmes eredménye (váltó)  

Az első napon 200 m gyorsúszásban az előfutamból és a középdöntőből is elsőként lépett 

tovább 2.01.31 és 1.58.86 idővel. A 4x100 m-es gyorsváltóval a döntőben első úszóként, 55.37 

mp-t úszott elsőnek adva át a stafétát! Az egyébként győzelemre esélyes váltónk a második 

úszó hibája miatt a nyolcadik helyen végzett! 

Másnap reggel a 4x100 mix gyorsváltóban harmadik úszóként 54.69, a legjobb idővel jutottunk 

döntőbe! Délután magabiztos úszással győzelem 200 m gyorson 1.58.43, majd 4x100 mix 

gyorson duplázva újra győzelem harmadik úszóként 54.28! Harmadik napon a 4x200 gyors 

döntőjében negyedik úszóként 1.57.29 újabb ragyogó győzelem!                                                                                                    

Negyedik napon a 100 gyors előfutam 55.65 elsőnek, középdöntő 55.32 másodiknak biztos 

továbbjutás. A 4x100 mix vegyes döntőjében gyorson 54.95 negyedik hely!           Az ötödik 

napon délután 100 gyors döntő, magabiztos győzelem, új egyéni csúcs 54.69 újabb aranyérmes 

helyezés.                                                                             Hatodik nap 400 gyors előfutam 

4.16.51 harmadik idővel továbbjutás, 4x100 vegyesváltóban gyorsúszóként 56.15, a váltó 

második idővel döntős. Délután a 400 gyors döntőben jól időzített erőbeosztással szoros 

versenyben harmadik hely 4.12.04 egyéni csúcs, majd rá 17 perccel 4x100 vegyesváltóban 

gyorsúszóként 54.04 újabb érem ezúttal ezüst!                                                                                                                 

Négy arany egy ezüst egy bronzéremmel a csapat második legeredményesebb versenyzője volt 



az Ifjúsági Európa-bajnokságon. Még jövőre is ifjúsági korú versenyző, de időeredményei 

alapján már az idén is a felnőtt válogatott tagja. Kiváló fizikuma kiváló edzettséggel párosul, a 

versenykörülmények nyújtotta feszültség doppingolja, a váltókban a társai számára sugározza 

az elszántságot erősíti a csapatszellemet! 

Ábrahám Lilla Minna UTE edző Magyarovits Zoltán 

200 m vegyesúszásban 200 gyorsúszásban elért „A” szintjével lett csapattag. 400 m 

vegyesúszásban is „B” szintje volt. 

A versenyt kétszáz gyorssal kezdte, ahol a reggeli magyar konkurencia harcban alulmaradt, bár 

hetedik időt úszott az előfutamban 2.02.40, de két magyar jobb időt teljesített, kiesett! A 4x100 

gyors váltóban mutatott teljesítménye sem volt túl biztató harmadik úszóként 56.86 elmaradt 

attól az időtől, amiket ilyen téthelyzetben úszni szokott!                                                                                                                          

A 4x200 gyors előfutamát nem tartották meg „csak” a döntőre került sor. A döntőben első 

úszónak indítottam, hogy a 200 gyorsos legjobb idejét hivatalosan is javíthassa és 

bizonyíthasson, ezzel mentálisan erőre kapjon! Nos kiválóan helyt állt! Első emberként a 

legjobbját úszta 1.59.42 (ez egyéniben is ezüstöt ért volna)! A váltó aranyérmes lett!                                                                                                                 

Azt, hogy önbizalma teljesen visszatért igazolta a 4x100 mix vegyes előfutamában 

gyorsúszóként úszott 55.96.                                                                                                 200 

vegyesen már a megszokott magabiztossággal kezdte a versenyt. Az előfutamból nehézség 

nélkül jutott tovább az ötödik idővel 2.17.93. Hasonlóan könnyedén, idejét és pozícióját javítva, 

harmadikként jutott döntőbe 2.15.93. A döntőben hatalmas csatát vívott az éremért és egy 

nagyszerű gyorsúszó hajrájával az ezüstéremig sprintelt, új egyéni csúccsal 2.14.28.Halkan 

megjegyzem, hogy a mellúszás során a mezőnyhöz képest jelentősen visszaesett azonban így 

is évjáratos korosztályos magyar csúcsot úszott! 

A 200 gyorson elért kiváló idejével, már a felnőtt csapatban is helyet kaphat a 4x200 váltóban! 

Alkata kiváló, úszótechnikája pillangón háton gyorson elegánsan könnyed! Még jövőre is 

ifjúsági EB résztvevő! Képes magát mentálisan irányítani! 

Komoróczy Lora Fanni Iron SE edző Takács Imre Zsolt 

A csapatba 50 100 m hátúszásban előzetesen teljesített „A” szinttel jutott be! 

Fő számában az 50 m hátúszásban magabiztos, motivált versenyzéssel hozta a „kötelező” érmet. 

Előfutam 28.78 második helyen, középdöntő 28.40 szintén második idővel, döntő 28.31 egyéni 

legjobb idővel ezüstérem! Rajtja, vízalatti delfinúszása maximális profizmussal kidolgozott 

volt!                                                                       A 4x100 mix vegyesváltóban folytatta a 

versenyt. Sokoldalúságát reggel pillangóúszóként 1.00.97 délután hátúszóként 1.02.13 

bizonyította. A hatodik helyen jutottak be a döntőbe. A fináléban a negyedik helyen zártak.                                                

100 m pillangóúszásban a tizenhetedik idővel zárt 1.01.97. A vegyesváltó miatt rajtolt ebben a 

számban. Az 50 m pillangó előfutamában tizedik idővel továbbjutott 27.42 a középdöntőben 

viszont 27.46 időt elérve tizenharmadik helyen befejezte a versenyszámot.                                                                                                              

Második fő számában a 100m hátúszásban magabiztos úszásokkal jutott a döntőig. Előfutam 



1.02.98 hetedik hely, középdöntő 1.02.00 negyedik legjobb idő. A döntőben 1.01.80 egyéni 

csúcsától kissé elmaradva, ezért önmagával elégedetlenül, végzett a negyedik helyen. 

Ebből a hiányérzetből táplálkozva viszont újfent kiválót teljesített a 4x100 m vegyesváltóban 

pillangóúszóként. Reggel 1.01.45 délután 1.00.49 nagyszerű teljesítménnyel ismét egy 

ezüstérmet szerzett! Jövőre is ifjúsági korú úszó, kiváló sprinter adottságokkal, a következő 

évadra is kérem menedzselését! 

Jackl Vivien Tatabányai VSE edző Sirkóné Kocsis Márta 

A versenyre 400 vegyes „A” szinte teljesített. 

A fő számában érem esélyekkel állt rajthoz és ezt realizálta is.                                    A 400 m 

vegyesúszásban előfutam 4.52.03 ötödik idő, döntő 4.47.51 bronzérem. Egyéni legjobbjától 

ugyan elmaradt, de a versenyre EYOF aranyérem esélyesként tapasztalatot szerezni jött ki. Nem 

volt tökéletesen formába hozva, sok számban állt rajthoz, hogy ne essen ki az edzésből. Ennek 

megfelelően 200 m pillangón előfutam 2.17.22 tizenkettedik idővel továbbjut. A 

középdöntőben új egyéni csúcs 2.15.18 kilencedik helyezés. 200 m hátúszásban 2.17.97 

középdöntőben 2.17.62 tizenharmadik idő és helyezés. 200 vegyesúszásban 2.24.56 egyénitől 

elmaradva 400 gyorson egyéni csúccsal azonos idővel 4.20.84 a tizenkettedik helyen végzett. 

Teherbíró, mentálisan erős versenyző, de alkatából adódóan a közeljövőben lehetnek 

problémai, amelyek megnehezítik a versenyzést! 400 vegyes ideje EYOF arany 200 pillangó 

ideje EYOF ezüst 400 gyors 200 hát idei EYOF döntőket értek volna. Sajnálatos módon, 

oltatlanként, később Covid pozitív lett így az EYOF-ra nem tudott kiutazni. Menedzselését 

javaslom (ifi VB) Az ifi EB-n (OB) teljesített időeredményei alapján továbbra is. 

Gyurinovics Lili Vasas SC edző Lőrinczy György 

A versenyre előzetes szint teljesítése nélkül a 4x100 m 4x200 m gyorsváltó érem esélyessége 

folytán vittük ki, 200 m gyorson az Ifjúsági OB-n elért idejével, mint az aranyérem esélyét 

realizálni kívánó 4x200 női gyorsváltó stabil tagjaként utazott a versenyre! 

A versenyt 200 gyors egyéni számban kezdte és már reggel új egyéni csúccsal és ötödik legjobb 

idővel továbbjutott a magyar darálóból 2.01.86. A 4x100 gyorsváltó előfutamában legjobb váltó 

idejét teljesítve negyedik úszóként 56,46 továbbjutás! A 200 gyors középfutamban újabb 

egyéni rekord 2.01.76 hatodik idővel döntős. A 4x100 gyors döntőben 57.32. A már említett 

hiba miatt nem tudta eldönteni egyáltalán ugorjon vagy sem, mert a szabályok szerint elvileg 

kizárhatták volna a váltót. Így nyolcadik hely.                                                                                                   

200 gyors döntő másnap újabb egyéni csúcs (3-ból 3) 2.01.45 hatodik helyezés.       A 4x200 

gyorsváltóval harmadik úszóként kiváló idővel aranyérem 2.01.78. Ezért vittük ki és az idén is 

éremmel hálálta meg a bizalmat ezúttal a legfényesebbel és nem az előfutamban, hanem a 

döntőben! Amellett, hogy egyéni számában is döntőzött!                                                                                                                            

100 gyorson reggel 15. idő egyéni csúcstól elmaradva 57.19. A magyar darálóban, aznap ő lett 

a kieső! Személyisége jó hatással van az őt körülvevő sportolókra, mindig vidám, mosolygós, 

kedves színfoltja volt a csapatnak! Testalkata úszótechnikája további fejlődésre mutat, 



menedzselését javaslom a későbbiekben esetleg a felnőtt csapatban is lehet rá számítani 

gyorsváltó számokban! 

Flück Nóra A Jövő SC edző Verrasztó Zoltán 

1500 m gyorson elért „B” szinttel jutott a csapatba.                                                         A 

versenyre felkészülten érkezett, tudását ennek megfelelően realizálta.                  Az 1500 gyors 

előfutamából egyéni csúcstól elmaradva, de a 7. helyen biztosan jutott döntőbe 16.53.75. A 

döntőben túlságosan óvatosan úszta a táv első felét, de így is egyéni csúcsot ért el és a hatodik 

helyre lépett előre 16.46.20.                                                                                                     800 

gyorson hasonlóan biztos döntőbe jutás a hatodik idővel és új egyéni legjobbal 8.49.17. A 

döntőben bátrabb iramvállalás és újabb egyéni csúcs 8.44.50 ötödik helyezés.                                                                                                                       

A 400 gyorsra már elfáradt a döntőt jelentő egyéni csúcsot nem tudta elérni és tizenegyediknek 

zárt 4.20.65. A nyíltvízi VB re kijutott 7.5 km versenyszámban. További menedzselése javasolt. 

Csulák Lia Érdi Vizisport SE edző Magó Gábor 

1500 gyorsúszásban teljesített „B” szintet. Az idén a tavalyi 200 pillangós eredményét nem 

tudta felülmúlni és a jobb távlatokkal kecsegtető hosszútávú gyorsúszásra fektette a hangsúlyt! 

Ennek helyességét már a verseny előtt igazolta a Nyíltvízi Junior EB-n elért nyolcadik 

helyezése 7.5 km versenyszámban. 

Első rajtja 1500 gyorson volt, ahol az előfutamban magabiztos úszással idei legjobbját érte el 

és negyedik idővel jutott döntőbe 16.45.50. Másnap a döntőben javítva az időn az ötödik 

helyezést szerezte meg 16.45.41. Az eredményét véleményem szerint alulértékelte, 

célválasztása nem volt reális. Valójában két egyenletes jól kivitelezett úszást hajtott végre és a 

tudásának megfelelő eredménnyel zárta a számot.                                                                                                              

A mentális esés eredményeképpen a következő rajtja 800 gyorson nem sikerült jól. A legjobb 

idejétől elmaradva nem jutott döntőbe 8.51.35. A kilencedik helyen zárt. A versenyzést 400 

gyors versenyszámmal zárta, ahol reggelre sikerült jobban összeszednie magát és az egyéni 

csúcsához közel úszott, hetedik idővel a döntőbe jutott 4.19.33. A döntőben ettől elmaradva 

nyolcadikként zárt 4.20.69.  

A versenyszezont a Nyíltvízi Junior VB versenyével folytathatja, ahol a további eredményes 

openwater versenyzés mentálisan stabilizálhatja, de a célállítások tekintetében segítséget 

igényel! 

Barna Bianka Dorottya Nyíregyházi SI edző Urbin Tamás  

A versenyre, mint legjobb női mellúszót a 4x100 vegyesváltó éremesélye folytán vittük ki.                                                                                                         

Mellúszószámaiban magabiztosan versenyzett és mindig továbbjutott a középdöntőbe, ahonnan 

már kizárólag egyéni csúcsot úszva lehetett volna továbblépni és ez rendre nem sikerült!                                                                                             

50 mell előfutam 32.58 középdöntő 32.62. 100 mell előfutam 1.11.33 középdöntő 1.11.98. 200 

mell előfutam 2.33.91 középdöntő 2.33.24.                                           Az előfutamok után a 

középdöntőkben rendre előrébb lépett helyezési számban, de a döntőbe kerülés nem sikerült. A 

vegyes váltóhoz már kiéhezve jutott el és az utolsó napon a legjobb pillanatokban sikerült 

átütnie a falat és reggel 1.10.55 egyéni csúcshoz közel, majd a döntőben óriási egyéni legjobbat 



úszva 1.09 37 ezüstérem. Teljesítette a kiküldetési célt! Meghálálta a bizalmat! Fejlődésben 

levő fiatal mellúszó, akire érdemes figyelmet fordítani ezért menedzselését javaslom. (IFI VB) 

A későbbiekben előzetes szint teljesítése után. 

 

Rátkai Zsófia Budafóka SE edző Horváth Tamás 

A versenyre fiatalként 50 m gyorson elért „B” szinttel jutott ki. 

Elsősorban a 4x100 női gyorsváltó tekintetében számítottunk rá. Az előfutamban második 

úszónak indult 56.81 időt úszott a váltó második idővel továbbjutott. A döntőben első helyen 

kapta a váltást biztató iramban úszott az 50 m-es fordulóig fej fej mellett első-másodiknak 

fordult. A fordulóból koordinálatlan mozgással jött ki, levegőért kapkodott csapkodott 

valahogy elvergődött 75 m-ig, ahol végleg elfogyott a levegője, ott megált és a kötélre 

kapaszkodva köhögve levegőért küzdött majd jó 12 mp-es hátrányt szerezve nagy nehezen 

beúszott a célba. A többiek tanácstalanul álltak nem lehetett tudni kizárták-e a váltót vagy sem, 

a harmadik úszónk azt se tudta elindulhat-e ezek után vagy sem. Végül folytattuk a versenyt a 

nyolcadik helyen zártunk, ha az 1.07.73-as idejéből levonjuk a 11 mp különbséget és a többiek 

tétovázását a kizárás lehetősége miatt, mondhatjuk lehet egy aranyérem úszott el ebből a 

hibából! Szerintem Zsófinál jobban ezt senki sem sajnálja ezért szeretném, ha tanulva a 

történtekből a jövőben is kapna esélyt a váltóban úszásra tekintettel, hogy jövőre ugyanez a 

váltó tud hasonló aranyérmes esélyekkel, de a Zsófi részéről garantáltan nagyobb 

odafigyeléssel, felállni a rajthoz!                                                                   Ez az előzmény 

érződött rajta a verseny további részében és a teljesítménye ennek következtében jelentősen 

gyengébb lett a tudásához képest. 50 m gyorson az előfutamokból még továbbjutott 26.40 a 

tizenötödik helyen, majd a középdöntőben 26.17 és tizennegyediknek végzett. 100 gyorson 

egyéni csúcstól elmaradva 57.73 ugyanígy 50 pillangón 28.14, a reggeli előfutamokból nem 

jutott tovább. Amennyiben szintet teljesít, illetve a következő évi ifi EB 4x100 4x200 gyors 

aranyéremesélyére hivatkozva még inkább, további menedzselését javaslom. 

Bujdosó Zsombor Vasas SC edző Lőrinczy György 

A csapattagsághoz a 400 m vegyesúszásban ért el „B” szintet. Formaidőzítése jól sikerült, a 

versenyen minden vegyesúszószámban egyéni legjobbját érte el. 

A versenyzést 200 vegyes versenyszámmal kezdte előfutam 2.03.72 harmadik idővel 

továbblépett. A középdöntőben hatodik idő 2.03.66, ismét javít biztosan döntőbe jut. A 

fináléban új egyéni csúcs az éremről nem sokkal lemaradva negyedik hely 2.03.07. Bíztató 

kezdés!                                                                                                                    400 vegyesen 

a fő számában reggel második idővel magabiztos továbbjutás 4.23.34. A döntőben nagy csata, 

olykor akár a győzelemért is, majd az áhított érem méghozzá ezüst 4.21.64 új egyéni csúcs!                                                                                               

A 4x200 gyorsváltóban hatalmas egyéni csúcsot úszva a döntőbe segítette a csapatot a betegség 

miatt kiesett versenyzőtársát pótolva! Reggel 1.52.78 a döntőben 1.51 81, ötödik helyezés! 

További menedzselését javaslom, idővel a felnőtt csapatba is bejuthat! 

 



Cserfalvi Olaf Vasas SC edző Lőrinczy György 

A csapattagsághoz a 200 m pillangóúszásban ért el „B” szintet.  

A versenyen ezzel a számmal kezdett, ez volt a fő száma. Az előfutamból tizedik időt úszva 

biztosan továbbjutott 2.01.50. A középdöntőben megjavította az egyéni legjobb idejét 2.00.33 

hetedik idővel jutott a döntőbe. A döntőben újra legjobbját teljesítette 1.59.86 két perc alá 

kerülve a hetedik helyen zárt. 

A rövidebb pillangóúszó számban is vette az előfutamokat egyéni csúcshoz közel 54.45 a 

tizedik helyen továbbjutott. A középfutamban enerváltan úszott 55.30 időeredményt élérve a 

16 helyen zárta a számot. Kár mert egyéni legjobbja elérésével esély lett volna továbblépni és 

döntőbe jutni!                                                  Ennek ellenére a 4x100 vegyesváltóban indításra 

került pillangó úszóként (a többi versenyző a verseny végére sorra megbetegedett). Ezt úszó 

tudásának megfelelően teljesítette, az előfutamban 54.36. A váltó a tizedik helyen végzett nem 

jutott döntőbe. 

Az előző éves betlikhez képest fő számában legjobbját teljesítette és realizálta a döntőt! Ez 

előre lépes az előző évhez képest. Ha az úszáshoz való pozitív hozzáállása megmarad és szintet 

teljesít a következő szezon folyamán, javaslom a menedzselését. 

Magda Boldizsár Parafa UK edző Vaszkó Viktor 

A versenyre a 100 m gyorsúszásban elért idejére alapozva jutott ki, mint a 4x100 m-es 

döntőre/éremre esélyes váltók úszója. A bizalmat a tavalyi évhez hasonlóan meghálálta. A 

4x100 mix gyorsváltóval a tavalyi bronzérem után az idén aranyéremig jutott! 

Első száma az 50 hát előfutam 26.56, huszonötödik hely, egyéni csúcstól elmaradva, már jelezte 

azt, hogy valószínűleg nem lesz csúcsformában. Ezt követően az első napon a 4x100 gyorsváltó 

első emberének úszva az előfutamban 50.85 a váltó a 10. időt elérve nem jutott döntőbe.                                                                                      

Második nap a főszámnak megjelölt 4x100 mix gyors előfutamában 50.95 a váltó második 

idővel döntőbe jutott. Délután a fináléban 50.53. Láthatóan a döntőre összekapta magát és 

hihetetlen akarattal a forma alatti teljesítményből is kihozta a lehető legjobbat a váltó 

aranyérmes lett!                                                                      Az idén 100 m pillangóúszásban 

jelentős erősödést mutatott. Előfutamban az egyéni legjobbjával tizedre azonos 53.96 ötödik 

időt úszva továbbjutott. Azonban a középdöntőben már nem sikerült az ismétlés kilencedik idő 

lett 54.19 a döntőről 0.08 mp-el lemaradt. Közben reggel még egy 50 gyorsos előfutam 23.35 

tizenhatodik idő. Onnan a középdöntőből visszaléptettük a biztosabbnak tűnő 100 pillangó 

miatt.            100 gyors egyéni számban előfutamban 51.08 a versenyen úszott 100 gyorsok 

közül a leggyengébb és tizenkilencedik idő, nincs továbbjutás. Itt már érződött, hogy nem 

feltétlenül a formaidőzítés a hibás a gyengébb úszásoknál! Délután még összeszedte magát és 

a 4x100 mix vegyesváltóban pillangón 54.00 negyedik helyezés.                      Még egy egyéni 

rajt 50 pillangón 24.97 tizennyolcadik idő. Ezt követően jelezte, hogy egészségileg nincs jól és 

ezt a COVID esetek miatt komolyan vettük és a 4x100 vegyesváltóban nem állítottuk rajthoz. 

A COVID rapid teszt negatív lett. 



Jelenleg ő az egyetlen ifjúsági korú fiú gyorsúszó, aki reggel és délután, több napon át akár 

gyengébb formában is első emberként (nem repülő rajttal) képes 50 mp-vel kezdődőt úszni 100 

m gyorson, és ezzel ennek a sokat kritizált, de annál eredményesebb 4x100 mix gyorsváltónak 

értékes tagja lenni tavaly, az idén, és jövőre is.                                                                                                                            

A következő szezonban is még ifjúsági korosztályú versenyző! Eddig is bizonyította, hogy a 

váltókban megbízható és így jövőre is aranyéremesélyes (4x100 mix gyors) az ifi EB-n, 

menedzselését a következő évre is javaslom. 

Mészáros Dániel egyesület FTC edző Kutasi Gergely, Formaggini László 

A versenyre a 200 400 m-es gyorsúszó számokban előzetesen teljesített „A” szintekkel jutott 

ki.                                                                                                          Az első napon a 200 gyors 

előfutamából magabiztosan 1.49.81 harmadik idővel a középdöntőből hasonlóan biztos 

úszással 1.49.82 ötödik idővel jutott a döntőbe. A fináléban másnap egyéni csúccsal azonos, 

1.48.89 időeredményt teljesített a negyedik helyen zárt!                                                                                                   

Következő versenyszáma a 4x200 m gyorsváltó volt, amiben előfutamban negyedik úszóként 

1.49.90 harmadiknak továbbjutottak, a döntőben első úszóként 1.49.98 A négy váltótag közül 

a legjobb részidőt teljesítette. A váltó a döntőben hatodik helyezést ért el.                                                                                                                      

Az utolsó versenynapon 400 m gyorson a második időt érte el az előfutamok során 3.54.03 

biztató helyezéssel a döntőbe jutott, ahol azonban nem sikerült lényegesen megújulni és javított 

ugyan a reggeli úszásán 3.53.54, azonban egyéni csúcsától 3.52.57 elmaradva a hetedik 

helyezést érte el, aminél azért jobbat vártunk!               Mindazon által az előző évéhez képest 

jelentős előre lépésről tett bizonyságot, eredményben és időeredményben egyaránt! Erőteljes 

izomzatú, de határozottan jó állóképességű úszó! Jövőre már nem ifjúsági korú versenyző. 

Menedzselését ez után is javaslom. A 4x200 gyors felnőtt váltó általa jelentősen fiatalodhat! 

Gálicz László FTC edző Kutasi Gergely és Formaggini László 

A versenyre 800 1500 m gyorsúszásban teljesített „A” szintekkel jutott ki. 

Fő versenyszámában 1500 gyorson éremre esélyes nevezési ideje volt. Az előfutamot 

egyenletes úszással teljesítve egyéni csúcstól elmaradva, de biztosan jutott a döntőbe az ötödik 

legjobb idővel 15.25.51. Másnap a döntőben egyéni csúcsától elmaradva, 2 mp, az ötödik 

helyen végzett. Azonban végig éremre esélyes pozícióban haladt, a későbbi bronzérmessel fej 

fej mellett és csak a véghajrában maradt le kis különbséggel ellenfeleitől.                                                                               

800 gyorson reggel a hetedik időt elérve 8.08.26 jutott döntőbe. Ott egyenletes erőbeosztással 

úszva, egyéni csúcsához 8.02.48, közeli időt elérve 8.02.70 az ötödik helyezést szerezte meg.                                                                                                     

400 gyorson az egyéni csúcstól elmaradva a huszonegyedik helyen végzett 4.00.53 ehhez a 

számhoz még nincs meg a megfelelő sebessége. 

Az előző év nyíltvízi sikerei után az idén a medencés versenyekre tudott jobban felkészülni, 

ahol főleg 1500 m gyorson az európai élmezőnyhöz tartozik. További menedzselésre javaslom 

(Ifi VB). 

Kovács Attila egyesület Egri Úszó Klub edző Kovács Ottó 



Egyéni 200 gyorson 0.18 mp-re volt a döntőbe kerülési „B” szinttől. A versenyre a 4x200 m-es 

gyorsváltó döntőesélye folytán menedzseltként vittük ki! 

200 m gyorsúszásban az előfutamból biztosan jutott tovább 1.50.86 a hetedik idővel. A 

középdöntőből egyéni csúcsához közeli idővel 1.50.27 a nyolcadik helyen döntőbe került. A 

fináléban nem sikerült a további javítás 1.51.33 idővel, a nyolcadik helyen zárt.                                                                                                                                

A 4x200 váltóban mind kétszer második úszónak indult. Reggel 1.50.91 a döntőben 1.50.86. 

Megismételte a tavalyi hatodik helyezését. Stabil formában versenyzett, az egyéni döntőt 

elizgulta, erősebben iramban kezdett, mint a többi úszásnál és ez végén megbosszulta magát.                                                                                                

Az utolsó napon a 4x100 vegyesváltó gyorsúszójaként teljesített egy 51.35 mp-s időt, ami 

tudásának megfelelő, azonban ez a váltó nem jutott tovább. Jó alkatú erőteljes izomzatú 

megbízható úszó, aki jövőre már felnőtt korú. Menedzselését javaslom. (Ifi VB) 

Balogh Levente egyesülete Kőbánya SC edző Kőbánya SC edzői kollektíva 

A versenyre a 200 m-es hátúszásban fiatalként teljesített „B” szinttel jutott ki. 

A versenyt a harmadik napon kezdte fő számával a 200 m hátúszással. Az előfutamból 

magabiztos úszással 2.01.68 nyolcadik idővel továbbjutott. A középdöntőben javította idejét és 

egyéni csúcsot elérve 2.00.35 és a nyolcadik helyet tartva döntőbe került. A döntőben nem 

sikerült javítani 2.01.44 azonban három stabil úszást mutatott be és a tavalyi 9. helyezését 

javítva az idén döntős úszó lett.                      A 100 m hátúszásban is egyéni csúcsot úszva 

lépegetett a középdöntőig. Reggel 56.73 tizenötödik helyen továbbjutva, délután 56.06 a 

kilencedik helyen végezve a jövő év szempontjából ígéretes teljesítményt mutatott. 

Rajtkészsége és delfinje a legjobb fiatal hátúszóink között Még jövőre is ifjúsági korú 

versenyző, jelentős biológiai érés várható nála, menedzselését javaslom. 

Kováts Alex Kaposvári SI edző Virovecz Richárd 

A versenyre 200 m háton teljesített „A” szintet. Kiutazását, mint EYOF aranyéremesélyes 

versenyzőnek nemzetközi tapasztalatszerzés céljából egyébként is támogattuk. Nem kértünk 

teljes csúcsformát edzőjétől és lehetőséget kapott minél több számban indulni, hogy az edzésből 

ne essen ki. 

A versenyt 50 m hátúszásban kezdte előfutamban 27.42 teljesítve nem jutott tovább. Eddig is 

nyilvánvaló volt, hogy nem a rövidebb számok fekszenek neki. 200 m vegyesúszásban 

előfutamok után szintén búcsúzott 2.07.55 

Fő számára a harmadik napon került sor. A 200 m hátúszásban az előfutamból magabiztos 

úszással 2.01.18 hatodik idővel továbbjutott. A középdöntőben javította idejét és egyéni csúcsot 

teljesítve 2.00.06 és a hetedik időt elérve döntőbe került. A döntőben nem sikerült javítani 

2.00.30 az ötödik helyen végzett. Azonban biztató úszást mutatott, sajátságosan kiemelkedő 

második 100 m-es részidőket teljesítve.           A továbbiakban még rajthoz állt 400 m vegyesen 

4.39.17 és 100 háton 58.45 elmaradva egyéni csúcsaitól mindkét alkalommal az előfutamok 

során búcsúzott a versenytől. A rajt, a fordulók, a vízalatti delfin technika fejlesztésére, fokozott 

hangsúlyt kell fektetnie, mert ezeknél az elemeknél jelentős hátrányba kerül ellenfeleivel 



szemben! A következő évi Ifjúsági EB-re véleményen szerint már dobogós helyezés 

reményében utazhat. Elért időeredményei megerősítették az EYOF győzelem esélyét! 

Menedzselését javaslom.                                                                                                                             

Harsányi Mátyás Kaposvári SI edző Virovecz Richárd 

A versenyre a 4x200 m gyorsváltó döntőesélye folytán került ki. 

Az első nap a 4x100 gyorsváltó tagjaként, az előfutam során negyedik úszóként 51.44. 

Elmaradva legjobb váltós idejétől (50.29). Nem jutott tovább a csapat.              4x200 gyorson 

reggel első úszónak indulva 1.52.62. A váltó a harmadik idővel a döntőbe jutott. A döntőben 

harmadik úszóként 1.51.99 javított a reggeli idején és a hatodik helyen végeztek. Azonban az 

ifi OB-n mutatott 1.51.37 egyéni csúcsához képest ez nem volt a tudásának megfelelő 

időeredmény. Ezt mutatta az 50 gyorson elért egyéni csúcstól elmaradt 23.68 és a 400 gyorson 

mutatott 4.05.79, ami a 3.57.33 legjobb idejéhez képest, kifejezetten gyenge idő lett. 

Motiválatlanság nem látszott rajta, minden alkalommal a megfelelő elszántsággal odatette 

magát. Mivel a csapaton belül többen jeleztek gyengeséget, fáradtságot és néhányan COVID 

pozitívak is lettek nem gondolom, hogy egyértelműen felkészülési vagy mentális hiányosság 

volt a tudásához képesti gyengébb teljesítmény! Technikailag alkatilag nagyon reményteljes 

úszó. A jövő évi Ifi EB csapatban komoly szerepet kaphat, ezért kérem további menedzselését! 

Ángyán Máté Érdi Vizisport SE edző Magó Gábor 

100 m hát versenyszámban elért ranglista vezető idővel a 4x100 mix vegyesváltó tagjaként 

került a csapatba.                                                                                          A versenyre megfelelő 

formában érkezett ezt mutatta az 50 m háton elért előfutam 26.52 továbbjutás és a középdöntő 

26.27 egyéni csúcs tizenötödik helyezés. A váltó előtt még indult 100 pillangón is, ahol szintén 

egyéni csúcsot úszott 56.03 de nem jutott tovább.                                                                                                                          

Meghálálta a bizalmat nagy egyéni csúcsot úszva 55.87 döntőbe jutott a 4x100 mix 

vegyesváltóval. Délután változott az összeállítás, ő nem úszott, azonban a váltó negyedik 

helyen végzett. A reggeli időeredménnyel és összeállítással is valószínűleg ezt az eredményt 

érték volna el.                                                                                   További versenyszámaiban 

gyengébben teljesített. A 100 hát egyéni számban az előfutamban 57.29 nem jutott tovább, 

4x100 vegyesváltóban hátúszóként 56.70 a váltó nem került döntőbe. Jövőre is ifjúsági korú 

versenyző. Menedzselését előzetes szint teljesítése után javaslom. 

Bóna Benedek BVSC edző Nagy Péter 

A 200 m gyorsúszásban teljesített „B” szinttel jutott ki a versenyre. 

A 4x100 gyorsváltóban kezdett második úszóként egy biztató 50.73 idővel, azonban a váltó 

nem jutott tovább.                                                                                             Az egyéni 200 

gyors előfutamában a magyar konkurencia harc vesztese lett 1.51.48 úszva harmadik 

magyarként nem jutott tovább egyéni csúcsától elmaradt.                 A 4x100 m mix 

vegyesváltóban talált igazán magára, ahol reggel második úszóként 50.39 első helyen 

továbbjutás.  A döntőben szintén másodikként nagyszerű úszással 49.53 győzelem és 

aranyérem.                                                                                Eddig tartott a sikertörténet és 



aztán másnap már rosszullétre panaszkodott, Covid pozitív tesztje lett. Aznap éjszaka még 

kórházi ellátásra is rászorult a tünetek súlyosbodása miatt! Volt már covidos de oltatlan, így a 

betegség másodjára is erős tünetekkel járt nála! Végül szerencsésen javult az állapota és a 

karanténból szabadulva a csapat hazajövetele után tudott visszautazni. Az idén komoly fejlődés 

volt nála tapasztalható, további menedzselésre javasolt. 

Andor Benedek Győri ÚSE edző Petrov Árpád 

50 m gyorsúszásban teljesítette az „A” szintet így lett csapattag. Az ifi OB-n ígéretes úszásokat 

produkált, a 4x100 m-es váltókban is számítottunk a részvételére. 

A versenyre való kiérkezés után Covid tesztje pozitív lett, karanténba került. A karanténból öt 

nap után szabadult, akkorra a teszt akkor negatív lett. Végig tünetmentes volt. Edzője kérésére 

a csapatorvossal konzultálva a versenyszámoktól visszaléptettük. Menedzselését javaslom az 

idén (ifi VB) Jövőre előzetes szint teljesítése után hasonlóképpen. 

Székely Áron BVSC edző Nagy Péter 

Az 50 m hátúszásban ért el előzetesen „A” szintet. 

A 4x100 gyorsváltóval kezdte a versenyzést, ahol reggel az előfutamban harmadik úszóként 

51.66. Volt már ennél jobb ideje váltóban. A váltó nem jutott tovább.                                                                 

Az 50 m háton biztosan menetelt a döntőig előfutam 25.75 hetedik idő, középdöntő egyéni 

csúcsot úszva 25.32 harmadik idő. A döntőben tartotta idejét 25.36 bronzérmet szerezve. Ezzel 

véget is ért a jó szereplés 100 háton 57.99 50 pillangón 25.24 jelentősen elmaradt egyéni 

csúcsaitól és az előfutamokból nem jutott tovább. 

Mivel Bóna szobatársa volt neki is covid tesztet csináltattunk, ami negatív lett, azonban ennek 

ellenére nem érezte jól magát, gyengeségre, levertségre panaszkodott és ez látszott is az 

úszóteljesítményén. Alkatilag kiváló lehetőségei vannak elég gyors is. Azonban eddig 

mentálisan nem volt képes hosszabb számokat is magáénak érezni és ennek megfelelő 

edzésmunkát folytatni! További menedzselését előzetes szint teljesítése után javaslom! (Ifi VB) 

Zombori Szalontai Ferenc Debreceni Sportcentrum SI edző Bodor Richárd 

A 4x100 mix vegyes váltó és a 4x100 vegyesváltó döntő esélye kapcsán került a csapatba, mint 

a legjobb idővel rendelkező mellúszó.                                                                              Az 

előzetes számként úszott 200 m pillangóúszásban az előfutamból a tizenharmadik helyen 

továbbjutott 2.02.48. A középdöntőben javított, de nem került döntőbe és egyéni csúcsától is 

elmaradt 2.01.56. A tizenkettedik helyen végzett. Hasonló sorsra jutott 200 m vegyesúszásban 

2.08.42. Az előfutamokból nem jutott tovább.                                                                                                                   

Egyéni mellúszó számokban a vártnál gyengébben szerepelt 100 m-en 1.04.42 200 m-en 

2.20.75 jelentősen elmaradt egyéni legjobbjaitól, ami 1.03.23 és 2.18.20. Technikailag nem 

érezte az úszást, ereje edzettsége megvolt, de kapkodva vízérzékelés nélkül úszott!                                                                                                    

A váltókra mindig összekapta magát a 4x100 mix vegyesben előfutam 1.03.73 a döntő 1.03.39 

negyedik helyezés. Ezzel teljesítette az előzetesen eléje támasztott követelményt, ami miatt a 

csapatba került! A 4x100 vegyesváltóban előfutam 1.03.72 a váltó nem lett döntős, mert addigra 



minden jó 100-as gyorsúszó lebetegedett. További menedzselése előzetes szint teljesítése után 

javasolt. 
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Egyéb: 

A COVID fertőzések okozta bonyodalmak tekintetében a csapatorvos szakszerűen járt el. A 

karanténból szabadult Andor Benedek a csapattal utazott vissza. A későbbi időpontban 

szabadult Bóna Benedek és Sirkóné Kocsis Márta a karantén lejártával tudtak hazautazni!  

Végezetül versenyzőink és edzőkollégáim nevében is köszönöm a tisztelt Magyar 

Úszószövetség vezetésének a versenyen való részvétel biztosítását! 
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