
2022. évi FINA Junior nyíltvízi világbajnokság szakmai beszámolója 
 
  A MÚSZ a Seychelly szigeteken rendezett junior világbajnokságra 12 versenyzővel nevezett.  
A „sikertelen” junior EB után a júliusban megrendezett nyíltvízi úszó OB-n - ahol rekord 
nevezés volt 109 versenyző indult – új válogatási elveket írt ki és itt elért eredmények 
alapján lett a csapat kijelölve. Majd ezt követően augusztus végén 2 hétre a csapat 
Balatonalmádiba edzőtáborba vonult. A kérésemre a MÚSZ biztosította, hogy minden 
versenyző edzője részt vehessen a táborban és tapasztalatokat szerezhessen a nyíltvízi edzés 
módszerek és edzéstervezés terén.  
 
A csapat tagjai és az eredményességük: 
 
Betlehem Dávid – Balaton Úszó Klub edzők: Szokolai László és Krajnyák György 
10 km junior VB arany 10 km-en és a 4x1500m-es váltóban 
Arshak Hambardzymian- UTE edzők: Magyarovits Zoltán és Szántó István 
10 km-en kizárták, világbajnok a 4x1500 m váltóval 
Fábián Bettina - FTC, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László 
Junior világbajnok 10km-en és a 4x1500m-es váltóval 
Szimcsák Mira – Vasas, edzők: Dr. Egressy János és Galamb Szimonetta 
 VB bronzérem 10 km-en, és világbajnok 4x1500-as váltóval 
Kovács-Seres Hunor – Dunaferr SE edző: Szabó Gergő 
Junior világbajnok 7,5 km-en, és 5. helyezett a a 4x1500m-es váltóval 
Hartmann Máté – Pécs Sport Nonprofit Kft. edző: Túrós Máté 
VB bronzérem 7,5 km-en 
Csulák Lia – Érd, edző: Magó Gábor 
VB bronzérem 7,5 km-en 
Flück Nóra – Jövő SC edző: Dr. Verrasztó Zoltán 
egyéni 6.hely 7,5 km-en 
Györffi Lili – Kaposvári Adorján SE, edző: Lábodi Laura és Kovács László  
egyéni 6. hely 5 km-en 
Rohács Luca – Kőbánya SC, edző: Pulai Bence  
váltó 5. hely, egyéni 16. helyezett 
Nagy-Selmeczi Bulcsú – Zalaegerszeg, edző: Hortváth Csaba 
egyéni vb 5. hely 5 km-en 
Kaiser Dominik – UTE, edző: Magyarovits Zoltán és Szántó István 
váltó 5. hely, egyéni 10. hely 5 km-en 
 
CSAPAT EREDMÉNYESSÉG 
 
27 ország versenyzői indultak a nyíltvízi junior világbajnokság, Magyarország csapata az 1. 
helyet szerezte meg mind a nemzetközi közötti pontversenyben és az éremtáblán is 4 
arany és 3 bronzéremmel, de ami különösen kiemelendő, hogy minden versenyző az első 
6. helyezés valamelyikén végzett egyéni vagy váltószámban. 
 
 
 
 



SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 
 
 A célunkat teljesítettük a magyar junior nyíltvízi úszók lettek a világ legjobbjai, ezen nincs 
mit magyarázni..... 
Köszönjük a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy biztosították a versenyeken való részvételt és 
a világbajnokságot megelőző közös edzőtábort is! 
A munkát folytatjuk, 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 
 
 
 
 


