
Jelentés a Magyar Úszóválogatott szerepléséről a Négy Nemzet Serdülő Válogatott 2022 Prága 

úszóversenyen. 

Időpont 2022 05 20-22 

Helyszin Csehország Prága 

Uszoda Swimming pool Podoli  

Podolská 74, Prague 4 

Szállás-étkezés Hotel Occidental Praha  

Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4, Csehország 

Utazás 

Autóbusszal Budapest-Prága Budapest. A kiutazás 7 óra alatt a hazatérés szintén 7 óra alatt történt.  

Az oda vissza út egyaránt akadálymentesen zajlott le. Kétszeri megállással az autóbuszos utazás 

végső határán még belül van. A helyszínen az uszoda és a szállás közötti transzfert a szervezők 

biztosították! 

Szállás 

Szállásunk a Hotel Occidental elnevezésű szálláshelyen, kétágyas szobákban volt. Az edzőknek saját 

szobát biztosítottak a szervezők. A szálláshely kiváló, újszerű állapotban volt minden szoba saját 

fürdőszobával rendelkezett. A csapat zavartalan pihenése megvalósult. A csehszövetség az 

eddigiekhez hasonlóan színvonalas szálláshelyet biztosított, mint előző években. 

Étkezés 

A hotel éttermében étkeztünk. Mindhárom étkezés bőséges választékkal svédasztalos rendszerben 

történt. A leves, a két három húsféle többféle körettel, salátapulttal és saját korlátlan szedéssel került 

felszolgálásra. Az ételek mennyisége és minősége kiváló, a személyzet udvarias és segítőkész volt. 

Verseny 

A szervezők a menetrendet precízen tartották az elektromos időmérő hibamentesen működött 

(Omega). A csapatunk az előzetesen elkészített és az edzőkkel egyeztetett tervnek megfelelően 

indította versenyzőit az egyes versenyszámokban. A verseny ideje alatt a szervezők rugalmasan 

lehetőséget biztosítottak a nevezések módosítására vagy új nevezések leadására.  

Válogatottunk minden versenyszakaszt és a pontversenyt is megnyerte, külön a lány, külön a fiú 

csapatversenyt is (HUN 504 POL 435 CZE 271 SVK 212). Kováts Alex a fiú és Jackl Vivien a lány 

pontversenyben nyerték a legmagasabb LEN pontok után járó különdíjakat! Minden versenyzőnk 

nagyon motiváltan válogatott versenyzőhöz méltóan versenyzett, fegyelmi probléma senkivel sem 

volt. A csapategység mind a versenyzők mind az edzők tekintetében kiválóan működött. A verseny 

elsőrendű megmérettetés volt a Besztercebányára utazó EYOF résztvevők felkészítésében és kiváló 

lehetőség volt a serdülő válogatott versenyzőinek felmérésére! 



A cseh szövetség vendéglátása rendkívül körültekintő és nagyvonalú volt. A verseny, méltó folytatása 

volt a V4 sorozatnak. A továbbiakban a CECJM versenysorozattal karöltve hasonlóan hasznos ennek 

korosztálynak, mint kiváló nemzetközi megmérettetési lehetőség 

A verseny eredményei pdf fájlban mellékelve. Link itt: 

https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/7388 

Egyéb 

A válogatott tekintetében rendkívüli esemény nem történt!  

Végezetül a résztvevő versenyzők és edzőkollégáim nevében is köszönöm a tisztelt Magyar 

Úszószövetség vezetésének a versenyen való részvétel biztosítását! 

 

Budapest, 2022 05 26  Krajnyák György 

csapatvezető 


