
Jelentés a Magyar Ifjúsági Válogatott szerepléséről a Limában rendezett Ifjúsági 

Világbajnokságról 

Időpont: 2022 08 30-09 04 

Helyszín: Videna Aquatic Center Jirón Nazca 6, Jesús María 15072 PERU 
Utazás 

Repülőgéppel. 

2022 08 20 Budapest-Amszterdam-Lima (24 fő)  

2022 08 27 Budapest-Amszterdam-Lima (3 fő).  

2022 09 05 Lima-Amszterdam- Budapest (27 fő), járatokkal. 

Sirkóné Kocsis Márta az első turnussal nem tudott elutazni COVID pozitív teszt 

eredmény miatt, ezért 7 nappal később a második csoporttal utazott ki. 

A verseny előtt 10 nappal kiutazott csoport egy akklimatizációs edzőtáborban vett 

részt a versenyt megelőzően. Ennek helyszíne a Piscina Olimpica Aqualab San Borja 

uszoda volt, amely már nem a napokban épült csúcskategóriás uszoda. Azonban a 

higiéniai körülmények hibátlanok voltak. Betegség, fertőzés az edzőtábor alatt nem 

volt, az edzéseket az előzetes terv szerinti időpontban és pályaszámban gond nélkül 

megtudták tartani. 

Az edzőtábor alatt a szállás a Lyz Business Hotelben volt, ahol a körülmények 

hasonlóan jók voltak, az étkezés minősége mennyisége és változatossága egyaránt 

kiváló volt. Az első két napban a szobák hőmérséklete eléggé alacsony volt, azonban 

ezt a további napokra korrigálták. 

Visszautazás 2022 09 05 Lima -Amszterdam -Budapest (27 fő) érkezés 09 06 

(23.15) éjszakai órákban.  

Az odautazás során minden az előzetes terv szerint történt a 08 20 utazás során a 

gép Amszterdamból két óra késéssel szállt fel. A reptéri transzferek pontosak és 

megfelelően időzítettek voltak. 

A visszautazás esemény nélkül az előzetes terv szerint történt. 

Szállás: Sheraton Hotel Avenue Paseo la Rebublica 170 Cercado de Lima 15001 

Peru 

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

A szálláshely kiválóan karbantartott állapotban volt minden szoba saját fürdőszobával 

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

edzéshelyszíntől autóbusszal 25-35 percre volt található a transzfert a szervezők 

biztosítottak. A transzferek 20-30 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 több szervipultot is működtetett, várakozás 

nélkül lehetett étkezni. 

A verseny: 

A FINA szervezésében megvalósított bajnokságot a nemzetközi versenyek 

fogadására 2018-ban épített PAN-PAC játékok fogadására épített versenyuszodában 

rendezték. Az 50 m méteres 10 pályás versenymedence mellett egy 50 m -es 10 

pályás rajtkővel ellátott bemelegítő medence is állt a rendelkezésre.  A rendezők a 

verseny ideje alatt kellő nagyságú vízfelületet biztosítottak a zavartalan 

bemelegítéshez és levezetéshez. Az uszodába történő belépés akkreditációs 

kártyával történt és zökkenő mentesen működött. A versenyzők és a nézők részére 

elkülönített lelátót biztosítottak. A csapatoknak a létszámnak megfelelően elkülönített 

területet jelöltek ki a két medence közelében.  

A versenyen korrekt bíráskodás volt. 

A versenyprogram jól átgondolt volt. A hosszú gyorsúszószámokban gyors és lassú 

futamokba sorolták a versenyzőket, a legjobb 8 nevezési idő délután úszott. 200 és 

400 m számokban és váltókban előfutam döntő rendszerben, 50-100 m számokban 

előfutam középdöntő döntő rendszerben bonyolították le a versenyt! Az előfutamok 

során is nyolcasával sorolták be a nevezéseket!  

A lebonyolítás során a döntőket és az eredményhirdetéseket az előzetes időrendet 

megtartva pontosan tudták végrehajtani! 

Egyéni számokban négy arany, (100 200 női gyors 50 100 női hát) és hat ezüstérmet 

(200 400 női vegyes 200 női hát 200 női gyors, 200 1500 ffi gyors) szereztünk. 

Váltóban három arany (4x100 4x200 női gyors 4x100 mix gyors) és egy ezüstérmet 

nyertünk (4x200 ffi gyors).  

Két váltónkat váltási hiba miatt kizárták. Egyébként a döntőben 4x100 mix vegyes a 

második helyen a 4x100 ffi vegyes a harmadik helyen ért célba! 

Az éremtáblán a második helyén zártunk! Japánnal és Lengyelországgal egyaránt 7-

7-7 aranyérmet szerezve. 

https://www.fina.org/competitions/2378/8th-fina-world-junior-swimming-

championships-2022/medals 

Minden versenyzőnk döntős eredményt ért el. Minden az Ifi EB-n nem érmes 

versenyzőnk, akit menedzselésképpen vittünk ki, érmes és döntős eredményt ért el 

és teljesítménye időeredmény szempontjából jobb volt, mint az ifjúsági EB 

bronzérmet jelentő időeredménye.  



A „nagy” nemzetek távolmaradása szempontjából nézve (USA Kanada, Ausztrália, 

Kína, Oroszország, Anglia) elmondható, hogy a döntőbe jutáshoz szükséges 

időeredmények és a 6-7-8 helyek eredményei alatta voltak az ifjúsági EB-n született 

teljesítményeknek. Az 1-3. helyezésekhez szükséges időeredmények többnyeri 

jobbak lettek, mint az ifjúsági EB-n a hasonló helyezések eléréséhez szükséges 

időeredmények. A győztes és dobogós helyezések idei többször is elmaradtak az 

ifjúsági VB-n eddig tapasztalthoz képest! 

Ezen a versenyen is az ifjúsági EB-hez hasonlóan a női részlegünk szerepelt 

eredményesebben. 

A mezőnyből most is kiemelkedett román úszósport üdvöskéje David Popovici, aki 

továbbra is kiváló eredményekkel és ifjúsági világbajnoki csúcsokkal (47.07) 

(1.46.18) magabiztosan nyerte a számokat. Mellette a lengyel hátúszó Masiuk 

Ksawery (24.44) (52.91) ellenfelével a dél afrikai Pieter Coetzevel (24.58) (52.95) 

(1.56.05) egymást váltva a junior világbajnoki csúcsok elérésében, biztosította a ffi 

hátúszó számok színvonalát! Csatlakozott hozzájuk a portugál Diogo Ribeiro Matos 

50 m pillangó versenyszámban elért ifjúsági világcsúcsával (22.96). A 200 

pillangóúszó lengyel Chmielewski Krzysztof,1.55.-ös győztes idővel továbbra is 

tartotta az idén mutatott felnőtt színvonalat! A hölgyeknél japán junior világbajnoki 

csúcs született 400 m versenyszámban Narita Mio 4.37.78 

Számunkra különösen nagy öröm, hogy Pádár Nikolett két egyéni és három váltó 

aranyérmével az egész mezőny legeredményesebb versenyzője lett, mögötte Molnár 

Dórával, aki egy egyéni arany és ezüst mellett három váltó arannyal a második 

helyen végzett az érem szerinti eredményességi rangsorban. Ahol a negyedik helyet 

is magyar hölgy szerezte meg Ábrahám Lilla Minna (három váltó arany három egyéni 

ezüst) személyében! 

Eredmények: https://www.omegetiming.com/2022/8th-fina-world-junior.swiming-

championships-live-result 

Versenyzők: 

Pádár Nikolett Szegedi UE edző Gellért Gábor 

100 200 400 gyorson és váltókban ifjúsági EB érmeket elérve került a csapatba. A 

versenyen minden versenyszámban a döntőbe került egyéni és váltószámban is 

egyaránt aranyérmes lett, egy versenyszámban nem (4x100 vegyesváltó) Öt 

aranyérmével a magyar csapat, de a VB résztvevő nemzetek tekintetében is, a 

legeredményesebb úszó volt. 

Első napon 4x200 gyorsváltóban aranyérem. Reggel első úszóként indulva 2.05.00 a 

csapat harmadik idővel döntőbe került. Délután szintén kezdőemberként úszva 

1.58.37 a váltó aranyérmes lett.                                                                                  

Másnap délután a 4x100 mix vegyesváltóban a döntőben második helyen ért célba 

gyorsúszóként 54.37! Azonban a váltót elváltás miatt kizárták! Egy ezüstérmet 



sirattunk a -0.11 mp miatt! Reggel és délután magabiztos úszással továbbjutás 100 

m gyorson előfutamban 56.28 harmadik idő, a középdöntőben 55.62 a legjobb 

időeredmény.                                                                                                               

Harmadik napon csodálatos győzelem a 100 gyors döntőjében 55.11 majd rá 20 

percre a 4x100 mixgyorsváltó döntőjében harmadik úszóként 54.41 újabb ragyogó 

győzelem! Egy nap két aranyérem!                                                                                   

A negyedik napon pihenő.                                                                                                  

Az ötödik napon a 4x100 gyorsváltóval előfutamban második úszóként 57.00 a váltó 

második idővel döntőbe jut. Délután, fölényes győzelem szintén másodiknak úszva 

54.90 a negyedik aranyérmes helyezés.                                                                              

Hatodik nap 200 gyors előfutam 2.02.00 legjobb idővel továbbjutás. Délután a 200 

gyors döntőben jól időzített erőbeosztással szoros versenyben győzelem 1.58.19 az 

ötödik arany, majd rá 30 perccel 4x100 vegyesváltóban gyorsúszóként 55.13 ezúttal 

negyedik hely! 

Öt aranyéremmel a csapat legeredményesebb versenyzője volt az Ifjúsági 

Világbajnokságon. Jövőre még mindig ifjúsági korú versenyző, de időeredményei 

alapján már a felnőtt válogatott tagja. Váltó számokban pedig már a felnőtt csapat 

meghatározó női úszója. 

Molnár Dóra Budafóka SE edző Horváth Tamás 

100 200 háton 100 gyorson és váltókban Ifjúsági EB érmet elérve került a csapatba. 

A versenyen minden versenyszámban döntőbe került, minden egyéni számban 

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

aranyérem egy ezüst. A csapat második legeredményesebb versenyzője! 

Első napon 4x200 gyorsváltóban aranyérem. Reggel második úszóként 2.04.67 a 

csapat harmadik idővel döntőbe került. Délután szintén másodiknak 2.02.40 a váltó 

aranyérmes lett. Szintén ezen a napon 100 háton biztos továbbjutás az előfutamból 

1.02 27 a középdöntőből 1.02 19 egyaránt a második legjobb időkkel.                        

Második nap a 100 hát döntőjében 1.01.44 győzelem és újabb aranyérem.                

Harmadik nap 200 hát előfutam 2.11.62 legjobb idővel továbbjutás, a döntőben nagy 

csatában második helyezés 0,01 mp-vel lemaradva az elsőtől 2.09.80. A 4x100 

mixgyorsváltó döntőjében negyedik úszóként 55.37 első hely, ismét egy aranyérem, 

óriási küzdelemben ismét egy győzelem a Popovici vezérelte román csapat felett!       

Negyedik nap nem volt versenyszáma. Pihenő.                                                             

Ötödik nap 4x100 gyorsváltóban negyediknek úszva az előfutamban 58.43. A váltó 

második idővel döntőbe jut. A fináléban parádés versenyzéssel ismételten győzelem 

aranyérem, hajráemberként 55.06. A váltó egy másodperccel jobb időeredménnyel 

győztes, mint a most csak második helyen végzett olasz quartett ifi EB győztes ideje!      

Hatodik napon reggel a 4x100 vegyesváltóban háton 1.02.71 negyedik helyen 

továbbjutás. A döntőben már fáradtan 1.02.27. negyedik helyezés. 

Dóra teljesítményében már látható volt a hosszú szezon okozta fáradság és az 

azalatt számtalanszor az elvárásnak megfelelően teljesített versenyszámdömping. 



Azonban a hozzáállása most is maximálisan pozitív és harcos volt! A 

versenyszámokhoz hasonlóan a versenyévad hajráját is kiválóan teljestette! Az 

elkövetkező években a felnőtt válogatott egyik meghatározó női úszója lesz! 

 

Ábrahám Lilla Minna UTE edző Magyarovits Zoltán 

Az ifjúsági EB-n 200 m vegyesúszásban elért érmes és váltó érmes helyezésével lett 

csapattag. 

A versenyt négyszáz vegyesúszással kezdte, ahol már reggel egyéni legjobbját 

úszva magabiztosan, negyedik idővel, továbbjutott 4.48.87 A döntőben jól 

megtervezett úszással, a táv második felében előre törve, ezüstérmet nyert és ismét 

egyéni csúcsot úszott 4.44.19! Aznap még egy érem ráadásul arany a 4x200 

gyorsváltóval reggel és délután egyaránt negyedik úszóként 2.09.07 és 2.02.42. 

Másnap pihenő versenyszám nélkül.                                                                              

A harmadik napon a 4x100 mixgyorsváltóval reggeli úszóként negyediknek 56.13. 

Délután a váltó aranyérmes lett!                                                                             

Negyedik nap 200 vegyesen az előfutamban 2.19.40 negyedik idővel továbbjutás. A 

döntőben magabiztos úszással ezüstérem 2.13.45 és már szinte természetes, hogy 

ismét újabb egyéni csúcs, ami ezúttal újból évjáratos magyar rekord is!                       

Ötödik napon a 4x100 gyorsváltóban reggel és délután egyaránt első úszóként egy 

újabb váltó aranyérem kiváló időkkel előfutamban 57.76 a döntőben egyéni csúccsal 

55.59.                                                                                                                                   

Az utolsó napon 200 gyors előfutamban 2.03.04 negyedik idővel továbbjutás. A 

döntőben Pádár Nikivel nagy csatában második hely 1.58.23.            

A következő idényben a 4x200 felnőtt váltó stabil úszója lesz! Vegyesúszásaiban a 

mellúszást technikailag az ifi EB óta jelentősen feljavította.! Még jövőre is ifjúsági EB 

résztvevő! Három arany három ezüstéremmel a csapatban a harmadik 

legeredményesebb versenyző! 

 

 

Komoróczy Lora Fanni Iron SE edző Takács Imre Zsolt 

A csapatba 50 m hátúszásban elért ifi EB éremmel jutott be!                                               

A versenyt 100 m hátúszással kezdte, ahol nem sikerült a jó szereplés, egyéni 

legjobbjától jelentősen elmaradva az előfutamból nem jutott tovább 1.04.86.             

Másnap rajthoz állítottam a 4x100 mix vegyesváltóban hátúszóként, ahol már 

lényegesen jobb időt teljesített 1.03.13.                                                                                                     

Harmadik napon 50 m pillangóúszásban az előfutamban tizedik idő 27.64 a 

középdöntőben 27.41 nyolcadiknak bejut a döntőbe ahol másnap a nyolcadik helyen 



is fejezi be a számot 27.66.                                                                                                  

Fő számában az 50 m hátúszásban magabiztos, motivált versenyzéssel hozta a 

„kötelező” aranyérmet. Előfutam 28.78 első helyen, középdöntő 28.48 szintén első 

idővel, döntő 28.51 egyéni legjobbtól elmaradva ugyan de aranyérem!               

Rajtja, vízalatti delfinúszása most is kidolgozott volt a célba érkezések azonban 

bizonytalanok voltak, azért nem sikerült az egyéni legjobb idő!                            

Utolsó napon a 4x100 vegyesváltóban folytatta a versenyt. Sokoldalúságát ezúttal 

pillangóúszóként előfutam 1.02.69 döntő 1.01.60 bizonyította. A negyedik helyen 

jutottak be a döntőbe, a fináléban is a negyedik helyen zártak.      

Jövőre is ifjúsági korú úszó, kiváló sprinter adottságokkal, a következő évadra is 

kérem menedzselését! 

Gyurinovics Lili Vasas SC edző Lőrinczy György 

A versenyre a 4x200 m gyorsváltó ifjúsági EB-n elért aranyérme folytán vittük ki. 

A versenyt 4x200 gyors váltószámban kezdte és reggel 2.07.91 biztonsági úszással 

harmadik idővel továbbjutottunk. A döntőben új egyéni csúccsal azonos időt úszott 

2.01.50 és aranyérmet nyert a váltóval.                                                                      

Másnap a 100 gyors előfutamában 57.51 a nyolcadik idővel továbbjut. Délután a 

középdöntőben 57.33 nyolcadik kilencedik idő szétúszás a döntőért! A plusz 100 m-

en nyert 57.35 döntőbe jutott. A döntőben másnap egyéni csúcstól elmaradva 57.31 

nyolcadik hely.                                                                                                                  

Következő napon a 4x100 mixgyorsváltóban reggel harmadik úszóként 56.84. A váltó 

délután aranyérmet szerzett!                                                                                                 

Ötödik nap 4x100 gyorsváltóban harmadik úszónak reggel 57.85 délután a döntőben 

56.39 javít egyéni legjobb váltó idején és aranyérmet nyer!                                             

Az 50 gyors előfutama után 26.83 tizenharmadik helyen továbbjutna a 

középdöntőbe, de onnan a 4x100-as váltó győzelem esélye miatt taktikai indokkal 

visszaléptetjük.                                                                                                               

Utolsó napon a 4x100 vegyesváltóban reggel gyorsúszóként 56.57 a váltó negyedik 

helyen továbbjut és a döntőben a negyedik is helyen végez. 

Teljesítménye az ifjúsági EB után is további fejlődésre mutatott, menedzselését 

javaslom, a későbbiekben a felnőtt csapatban is lehet rá számítani gyorsváltó 

számokban! 

Barna Bianka Dorottya Nyíregyházi SI edző Urbin Tamás  

A versenyre a 4x100 vegyesváltó ifi EB éremszerzése eredményeként jutott ki. 

A 4x100 vegyesváltóra az utolsó napon került sor. Addig a 4x100 mix váltóval sikerült 

a döntőbe bejutnia 1.11.33 és ott másodiknak célba érni 1.10.60, azonban a váltót 

elváltás miatt kizárták!                                                                                                  

Mellúszó egyéni számaiban most is továbblépett a középdöntőkbe, 50 mellen 

előfutam 33.21 középdöntő 32.81 tizenegyedik helyen zárta a számot!                        



100 mellen előfutam 1.12.56 középdöntő 1.11.70 reggel tizenharmadik idő délután 

tizenegyedik hely, nem jutott döntőbe, egyéni csúcsaitól kis mértékben elmaradt.                                

A fő számában a 4x100 vegyesváltóban reggel 1.11.68 délután 1.10 33 negyedik 

idővel döntőbejutás majd ott szintén negyedik helyezés.  

A versenyen nem tudta megismételni az ifi EB ezüstérmes vegyesváltójában elért 

1.09-es időt, azonban megbízható formában versenyzett, mint az ifi EB-n is és ahol 

kellett azt a teljesítményt nyújtotta amire képes. A váltókkal kétszer is döntőt úszott 

egyszer még éremnyerésre is lehetősége volt. Teljesítette a kiküldetési célt! A 

későbbiekben szint teljesítése után menedzselését javaslom. 

Jackl Vivien Tatabányai VSE edző Sirkóné Kocsis Márta 

A versenyre 400 m vegyes ifjúsági EB harmadik helyezésével jutott ki. 

A fő számában döntő esélyekkel állt rajthoz és ezt realizálta is.                                    

A 400 m vegyesúszásban előfutam 4.51.48 hatodik idő, döntő 4.52.3 hatodik hely. 

Egyéni legjobbjától ugyan elmaradt, de a versenyre COVID fertőzés utáni 

kihagyással nehezített felkészülés után jött ki. Nem volt tökéletes a formája, de azért 

több számban is rajthoz állt, tapasztalatot szerezni.                                                             

Ennek megfelelően 200 m pillangón előfutam 2.17.80 hetedik idővel továbbjut. A 

döntőben egyéni csúcstól elmaradva 2.16.16 hetedik helyezés.                                                

200 m hátúszásban 2.17.97 tizedik idő nem jut tovább.                                             

1500 gyorson 17.03.15 a hetedik helyen végzett. 

400 vegyesen ideje alapján a következő évi EYOF-on arany 200 pillangó idejével 

EYOF-on ezüst 400 gyors 200 hát ideivel EYOF-on döntőket érhet el. Menedzselését 

javaslom az ifi EB-n VB-n teljesített időeredményei alapján továbbra is. 

 

Mészáros Dániel egyesület FTC edző Kutasi Gergely, Formaggini László 

A versenyre a 4x200 gyorsváltó döntőesélye és a 200 egyéni gyors döntőesélye 

kapcsán menedzselésképpen jutott ki!                                                                                                          

Az első napon 4x100 gyorsváltóval döntőbe került negyedik úszóként reggel 50.29 

délután 49.55 ötödik hely és biztató forma a másnapi egyéni 200-hoz!                                                                   

A második napon a 200 gyors előfutamából magabiztosan 1.50.32 negyedik idővel 

jutott a döntőbe. A fináléban másnap egyéni csúcshoz közeli, 1.48.98 időeredményt 

teljesített a második helyen ezüstéremmel zárt!                                                           

A 4x100 mix gyorsváltó döntőjében első emberként indítottam, ahol 50.79 időt elérve 

szintén egyéni legjobbjához közeli időt ért el! A váltó nyert, aranyérem a jó úszás 

jutalma!                                                                                                                              

Következő versenyszáma a 4x200 m gyorsváltó volt, amiben előfutamban harmadik 

úszóként 1.50.33 negyediknek továbbjutottak. A döntőben utolsó úszóként az 

aranyért csatázva hozta fel a csapatot 1.48.01 eddigi legjobb váltó idejét teljesítve 

végül ezüstérmes lett a váltó! úszott A négy váltótag közül a legjobb részidőt 



teljesítette.                                                                                                                                

Az utolsó versenynapon a 4x100 m vegyesváltóban reggel gyorsúszóként szerepelt, 

már nem tudott úgy koncentrálni, mint az előző feladatoknál, 51.10. A váltó ötödik 

idővel döntőbe jutott, ahol már nélküle a harmadik legjobb időt úszták, de 

szabálytalan váltás miatt végül kizárták őket!           

Bár az ifi VB-n időeredménye egyéni számban nem javult, váltókban kétszer is 

egyéni csúcsot ért el. Bizonyította, hogy amiért kivittük a 4x200 gyorsváltóban 

csapatemberként képes küzdeni, egyéni érmet is nyert! A felnőtt EB-n sikeresen 

debütált a felnőtt csapatban reggeli úszóként és azt az időt itt tovább javította! 

Erőteljes izomzata ellenére, határozottan jó állóképességű úszó! Menedzselését ez 

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

Gálicz László FTC edző Kutasi Gergely és Formaggini László 

A versenyre 1500 m gyorsúszásban teljesített időeredménye alapján menedzselés 

ként vittük ki. 

A bizalmat minden számában egyéni legjobbja elérésével hálálta meg!                           

400 gyorson kezdte a versenyt egyéni csúccsal 3.56.32 kilencedik hely.                               

800 gyors következett, ahol újabb egyéni csúcs 7.56.92 negyedik helyezés. A táv 

második felében már többször is érmes pozíciókban úszott, azonban a hajrá végét az 

ellenfelek jobban bírták!                                                                                                            

Fő versenyszámában 1500 gyorson éremre is esélyes nevezési ideje volt. Ezt harcos 

kezdeményező úszással ki bizonyította is! A táv első-középső szakaszától vezető 

pozícióban úszott és végül a 800 m-ből tanulva hosszabb és keményebb hajrát 

kezdeményezett és sikerült az ezüstérmet megszereznie új egyéni csúccsal. 

Megmutatta, hogy helye van az élmezőnyben. Ezzel az idővel az ifjúsági EB-n is 

dobogóra állt volna.  

Az előző évek nyíltvízi sikerei után az idén a medencés versenyekre tudott jobban 

felkészülni, ahol bizonyította, hogy 1500 m gyorson az európai és a világ ifjúsági 

élmezőnyéhez tartozik. További menedzselésre javaslom 

Bujdosó Zsombor Vasas SC edző Lőrinczy György 

A csapattagsághoz a 400 m vegyesúszásban ért el ifi EB érmet. Formaidőzítése 

ismételten jól sikerült, a versenyen két úszószámban is az egyéni legjobbját érte el. 

Ezzel ellentétben a versenyzést 200 vegyes versenyszámmal kezdte, ahol az 

előfutamban egyéni csúcstól elmaradva 2.04.81 a tizenegyedik helyen zárt.                 

Nem lett megilletődve. A következő fellépője a 4x200 gyorsváltóval volt, amiben 

kétszer is egyéni csúcsokat úszva ezüstérmet szerzett! Reggel negyedik úszónak 

1.52.72 a döntőben elsőnek indulva 1.51 44!                                                                   

400 vegyesen a fő egyéni számában reggel negyedik idővel magabiztos továbbjutott 

4.22.94. A döntőben nagy csata, a hajrában már az éremért harcolt! Az eredmény 



4.20.91 új egyéni csúcs, de sajnos a dobogóról kis különbséggel lemaradva, a 

negyedik hely! 

Az idei ifjúsági világversenyeken megbízhatóan és eredményesen versenyzett 

menedzselését javaslom!  

Székely Áron BVSC edző Nagy Péter 

Az 50 m hátúszásban ért el ifi EB bronzérmet, így került a csapatba. 

A szereplést 100 háton kezdte. Ebben a számban eddig közepes időket tudott 

teljesíteni. Az előfutamban már egyéni csúcsot úszva 56,43 ötödik helyen 

továbbjutott. A középdöntőben a reggeli teljesítményen felbátorodva már egészen 

versenyképes időt ért el, harmadiknak jutott döntőbe 55.42. A fináléban sikerült a 

további javulás 55.25, azonban a bronzéremről kis különbséggel lemaradt, negyedik 

lett. A 100 hát döntője után a 4x100 mixvegyesváltóban 55.86 a váltót második 

helyről kizárták.                                                                                                             

50 háton is biztosan lépkedett a döntőig. Előfutam 25.97 negyedik idő majd a 

negyedik helyet tartva középdöntő 25.62. A döntőben újra kevés különbséggel 

elmaradva az éremtől negyedik hely 25.49.                                                                          

A 4x100 vegyesváltóval ismét döntős szereplés reggel hátúszóként 56.75 a 

döntőben 55.68 harmadik helyen a célba érés, de újabb kizárás. 

Az 50 m mellé az ifi VB-re már ígéretesen adoptálta a 100 m-es számot is. Peches 

sorozata volt a versenyen az érmekről sorozatosan kis különbséggel lemaradt az 

egyéni számok során, azokat a dobogós helyen célba érő váltókat, amikben kiváló 

időket úszott kétszer is kizárták érmes pozícióból és nem az ő hibája miatt! További 

menedzselését javaslom! 

Bóna Benedek BVSC edző Nagy Péter 

A versenyre 4x100 mix gyors ifi EB aranyérme eredményeképpen  

A 4x100 gyorsváltóban kezdett reggel és délután is harmadik úszóként. Előfutamban 

egy biztató 50.09 idővel, döntőben ezt megismételve 50.00 a váltó ötödik lett.                   

A 200 gyors egyéni számban egyéni csúcsnál gyengébben teljesített az előfutamban 

1.51.08 hogy „jó érzékkel„ kilencedik hely, nem jutott tovább.                                                                                             

A 4x100 m mix gyorsváltóban kétszer is második úszónak indult mindkét alkalommal 

kiváló időket úszott, reggel 49.80 délután a döntőben 49.46, győzelem és aranyérem.                                                                                                                    

4x200 gyorson reggel egy szerényebb, de kiváló beosztású 1.50.30. A döntőben 

nagy feladatot kapott. Hátulról kellett a váltót éremközeli pozícióba visszahozni, amit 

kiválóan teljesített az 1.51.44-es kezdő időnket egy 1,48.74-es idővel „visszacápázta” 

az éremért úszók vonalába! A váltót a maradék két úszó ezüstérmes helyezéssel 

juttatta célba! Az utolsó nap döntőjében hasonlóan eredményes hajrátámadást 

hajtott végre a kissé lemaradt 4x100 ffi vegyesváltót harmadiknak hozta volna vissza 

a mezőnyből! Ha a mellúszó elváltása miatt ki nem zárnak egy bronzérem lett volna a 

jutalma!  



Az ifi EB-n kapott COVID betegségből sikerrel állt fel! A VB-n váltó idejeit lényegesen 

javította! Az idén komoly fejlődés volt nála tapasztalható, további menedzselésre 

javasolt. A felnőtt váltókban már jövőre komolyabb szerepet is vállalhat! 

Kovács Attila egyesület Egri Úszó Klub edző Kovács Ottó (Ifi VB-re BVSC Nagy 

Péter)  

A versenyre a 4x200 m-es gyorsváltó döntőesélye folytán menedzseltként hoztuk ki! 

A 4x200 váltóban reggel első délután harmadik úszónak indult. Az előfutamban 

tartalékolt a hajrában 1.51.47. A döntőben szívvel lélekkel odatette magát az éremért 

folytatott harcban, eddigi legjobb váltó 200-as idejét úszta, 1.49.28 ezüstérmet nyert.  

Meghálálta a beléfektetett bizalmat! Jó alkatú, erőteljes izomzatú, váltóban 

megbízható úszó, aki még jövőre már felnőtt korú lesz. Menedzselését javaslom. 

Magda Boldizsár Parafa UK edző Vaszkó Viktor 

A versenyre a 4x100 mixgyorsváltó ifi EB aranyérme folytán jutott ki.  

Első száma a 4x100 gyorsváltó volt, ahol első embernek úszott az előfutamban 51.02 

a váltó a negyedik időt elérve jutott a döntőbe. Délután javított 50.58 a csapat az 

ötödik helyen ért célba 0.2 tizedre a bronzéremtől!                                               

Második nap a 4x100 mix vegyesváltó előfutamában pillangó úszóként 54.29 a váltó 

harmadik idővel döntőbe jutott. Délután a fináléban 53.69 azonban elváltja a 

mellúszót 0.11 mp-vel és hiába a másodiknak történő célba érés a váltót kizárják! 

Láthatóan enerválta a hibájából adódó éremvesztés, mert másnap a számára 

legfontosabb 4x100 mixgyorsváltó előfutamában első embernek 51.05. Második 

idővel bejutunk a döntőbe. A délután folyamán azonban az adott napon mentálisan 

erősebbnek tűnő Mészárost tettem első úszónak 50.79.                                                       

Ez a három tized kellett a győzelemhez, amit nem biztos, hogy realizált volna mert 

másnap a 100 gyors egyéni számában reggel 50.96 a középdöntőben 50.83 

tizennegyedik hely.                                                                                                        

A csere helyes volt, azonban reggeli úszóként is jár az aranyérem és újra 

bebizonyosodott, hogy azért bármikor úszik 51 mp alatt, amikor kell a többiek pedig 

nem biztosan.                                                                                                                                      

Még egy fellépés volt a 4x100 vegyesváltóval, ahol pillangóúszóként reggel 55.54 a 

váltó ötödik idővel döntős. Délután a döntőben újabb esély érem nyerésre ezúttal 

bronzra. Pillangóúszóként újabb 53.-as idő a váltó harmadiknak célba ér. Azonban a 

mellúszó elvált -0.12-vel, így sajnos kizárás                                                                     

Ez a verseny elég pechesen sikerült neki, kis különbségek miatt három éremről is 

lemaradt! Vele kapcsolatosan tartom az ifi EB után megfogalmazott véleményemet! 

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. Jövőre is ifjúsági korosztályú versenyző és jövőre is 



éremesélyes (arany) (4x100 mix gyors, mix vegyes) az ifi EB-n, menedzselését a 

következő évre is kérem. 

Andor Benedek Győri ÚSE edző Petrov Árpád 

Az ifi EB versenyen karanténba került és bár tünetmentesen volt COVID-os úszni 

nem tudott. Előtte az ifi OB-n biztató időket ért el. Ezért szerettem volna, ha A VB-n 

bizonyítani tud, így lett csapattag! 

A versenyt jól indította 4x100 gyorsváltóban második úszónak reggel 50.02 délután 

50.46 egyéni csúcsának megfelelő időkkel ötödik helyezés.                                        

Második nap 4x100 mixvegyesváltóban reggel 50.55 harmadik idővel döntőbe jutás! 

Délután nem úszik a megváltozott váltó összeállítás miatt!                                                                 

50 gyors egyéni számban kis szerencsével a döntőig menetelt, ahol egyéni csúcsától 

kissé elmaradva nyolcadik helyen végzett! Előfutam 22.96 középdöntő 23.07 döntő 

22.91.                                                                                                                               

100 gyorson nem sikerült jól kezdeni az előfutamokat 51.62 egyéni csúcsától 

elmaradva nem lépett tovább.                                                                                             

Teljesítette az elvárást, kétszer is döntőben úszott, a váltókban a tudásának 

megfelelő teljesítményt mutatta. Menedzselését javaslom az előzetes szintek 

teljesítése után. Idővel a felnőtt válogatottba is bekerülhet. 
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Egyéb: 

A versenyen rengeteg dopping ellenőrzés volt, Pádár Molnár Ábrahám szinte 

naponta mentek! A dopping ellenőrzések miatt az esti program jelentősen többször 

kitolódott, azonban a versenyzők edzők és csapatorvosunk egyaránt perfektül tették 

a dolgukat és viselték az ezzel járó hurcoltatást!  

Végezetül versenyzőink és edzőkollégáim nevében is köszönöm a tisztelt Magyar 

Úszószövetség vezetésének a versenyen való részvétel biztosítását! 
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