
2023. évi Fina felnőtt és junior Úszó Világbajnokság és LEN Úszó 
junior Európa bajnokság nyíltvízi versenyszámainak 

és a 
2022. évi nyíltvízi felnőtt és junior nyíltvízi válogatott keretek és 

azok felkészülési versenyei és edzőtáborai 
 
2022.-2023. év hazai és külföldi versenyei: 
 
2022. október 21-23.                           Medencés Maratoni OB- Veszprém 
2022. november 10-12.    Fina Nyíiltvízi Világkupa és Izraeli Bajnokság 

(open) - Eilat (ISR)       
 
2023. július 14.-20.         Úszó Világbajnokság Fukuoka (JPN), nyíltvízi 

versenyszámok  
 
2023. július   (?!)                     Nyíltvízi Úszó Országos Bajnokság, Junior EB  

VB válogató, Szeged Maty Ér (?!) 
 
2022. július     (?!)                            Junior Nyíltvízi Úszó Európa Bajnokság,  

Junior VB válogató (Helyszín ?!) 
 
2022. augusztus (?!)               Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság, 
 

Felnőtt Nyíltvízi Világbajnokság válogatási elvek: 
 
 Összesen 2-2 férfi és női versenyszám kerül megrendezésre – 5, és 10 km – 
valamint a 4x1500 méteres mix nyíltvízi gyorsváltó.  
 
Javaslom az előző évekhez hasonlóan, hogy a 2022-es világbajnokság 1-8. 
helyezettjei és az EB 1-6. helyezettjei védettek legyenek abban a versenyszámban, 
amelyben elérték az eredményeket. 

- Betlehem Dávid (Balaton ÚK) VB. 5. hely 10 km, 7. hely 5 km, 
- Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK) EB. 6. hely 5 és 10 km-en 
- Olasz Anna (Szegedi ÚE) VB és EB 6. hely 10 km-en 
A váltó tagok nem védettek a szokásos módon a verseny helyszínen kerül 
kijelölésre az akkori forma alapján. 

 
A további válogatást két körben célszerű lebonyolítani, hogy a legerősebb csapatot 
és a legjobb nyíltvízi versenyzőket tudjuk kiállítani a világbajnokságon. 
 
A fenti névsor alapján a férfiaknál nem lesz válogató verseny mert 5 és 10 km-en 
Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid védett. A VB esetében tartalék versenyzőre 
szükség van, ezért erre a helyre válogatót hirdetünk.  
 
 
A nőknél Olasz Anna 10 km-en védett, itt 1 hely kiadó. A kiadó 1 helyre két 
fordulóban kerül sor a válogatásra. 
 



A válogató 2022. november 10-12. az Izraelben – Eilat - megrendezendő nyíltvízi 
úszó világkupa, ahol Gálicz László (FTC), Kalmár Ákos (BUK), Arshak 
Hambardzymian (UTE), Kovács Seres Hunor (Dunaferr), Hartmann Máté (PSN). A 
versenyen szereplő legjobb magyar lesz a VB tartalék versenyzője. Végleges 
indulása a helyszínen dől el, a két védett indulásának függvényében.   
 
Az első válogató 2022. november 10-12. az Izraelben – Eilat - megrendezendő 
nyíltvízi úszó világkupa, ahol  6 női versenyző indul, akik az alábbiak: 
Nők: Rohács Réka (Kőbánya SC), Balogh Vivien (FTC) Fábián Bettina (FTC) 
Szimcsák Mira (Vasas), Csulák Lia (Érd), Flück Nóra (A Jövő SC) 
Innen a négy legjobb tovább jut a 2023. évi első világkupára, ahonnan már a 
legjobb jut ki a VB-re 10 km-es egyéni számban, a második pedig 5km-es egyéni 
számban.    
Az 5 km-es másik indulási jogról a védett versenyző dönthet, amennyiben nem 
kéri, úgy a 2023-as világkupa legjobb magyarja indulhat.   
 
Amennyiben a második, azaz a 2023-as válogató verseny elmarad, akkor az első 
válogató alapján fenti szisztéma szerint döntjük el az indulási lehetőségeket!  
 

Junior Európa-bajnokság (helyszín) 2023. július  
 
 A válogató verseny a szokásokhoz híven a magyar bajnokság (júniusban 
Szegeden) lenne, minden versenyszám első 2 helyezettje automatikusan 
indulhatna a kontinens viadalon kivéve, ha valamelyik esélyes versenyző 
valamilyen oknál fogva nem érne célba – sérülés, kizárás – akkor kapitányi 
döntéssel, ahogy eddig is történt – csapatba kerülne.  
 A harmadik helyezett abban az esetben indulhatna, ha nemzetközi szinten 
„szalonképes” időt úszik, vagy olyan kicsi a különbség az első három versenyző 
között, hogy bármelyikük esélyes lehet az EB-n, erre is láttunk már példát, hogy az 
OB-n harmadik helyezést elérő lett a legjobb magyar, míg a hazai OB-n előtte 
végzők hátrább végeztek, mint a 2016-os junior EB-n vagy a 2018-as junior VB-n.  
 Véleményem szerint a harmadik helyezettek esetében még egy fontos tényező 
van, mégpedig, hogy pihent emberekkel induljunk a váltóban. Ezért amennyiben 
a harmadik helyezett nem olyan esélyes versenyző, akkor olyan versenyzőt 
vigyünk, aki nyíltvízi tapasztalatokkal rendelkezik és kiemelkedő 1500 méteres 
idővel rendelkezik, hogy a váltó érmes esélyekkel induljon!  
Az elmúlt évekhez hasonlóan teljes csapat indítását javaslom tehát a maximálisan 
indítható 18 főt, amennyiben minden korosztályban és versenyszámban van 3 
nemzetközi szintű versenyzőnk.  
Célunk, hogy 2023-ban is megnyerjük a nemzetek közötti pontversenyt az 
EB-n, amit 2017 óta megszakítás nélkül nyer a magyar junior válogatott! 
 

Junior Világbajnokság 
2023. augusztus -szeptember 
 
A világbajnokságra a - minden korosztály és versenyszám - a junior EB 2-2 legjobb 
(összesen 12 fő) helyezést elérő versenyzőjét nevezzük. 



Az elmúlt évekhez hasonlóan teljes csapat indítását javaslom tehát a maximálisan 
indítható 12 főt, amennyiben minden korosztályban és versenyszámban van 2 
nemzetközi szintű versenyzőnk.  
A Fina nyíltvízi versenyszabályai lehetővé teszik, hogy a váltókban egyéni 
versenyszámban nem induló pihent versenyzőt indítsunk így a 2018-as évhez 
hasonlóan a váltóban történő éremszerzés érdekében még 1-1 fiú és lány 
versenyzőt nevezzünk. 
Elengedhetetlen a junior EB és VB előtti közös edzőtábor – a Balaton parton - a 
felkészülés utolsó szakaszában a nyíltvízi versenyek specialitásai miatt.  

 
2022. évi nyíltvízi válogatott keretek és az elért 

eredmények után biztosított felkészülési versenyek és 
edzőtáborok 
 
Férfiak „ELIT” kategória – Rasowszky Kristóf- olimpiai ezüstérmes, Balaton 
Úszó Klub Veszprém edző: Szokolai László 
2022-ben VB és EB ezüstérem 4x1500 méteres váltóban, EB 2x6. hely 5 és 10 km-
en 
A VB-n és EB-n minden számban alanyi jogon indulhat elért eredményei alapján. 
Azt kérhet, amit szükségesnek érez az eredményes felkészüléshez a versenyző és 
edzője edzőtáborok, versenyek és edzőpartner az edzőtáborokba. 
 
„A” keret – 2x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x2 hét hazai balatoni vagy belmekeni 
(BUL) magaslati edzőtábor, felkészülési versenyek (Fina VK) 
Olasz Anna – Szegedi Úszó Egylet edzők: Gellért Gábor és Táczi Zsolt  
10 km világbajnoki és Európa bajnoki 6. hely, VB és EB ezüstérem 4x1500m-es 
váltóban 
Betlehem Dávid – Balaton Úszó Klub edzők: Szokolai László és Krajnyák György 
10 km világbajnoki 5. hely, junior VB és EB arany 10 km-en és váltóban, VB és EB 
ezüstérem 4x1500 méteres váltóban 
Rohács Réka – Kőbánya SC, edzők: Turi György és Güttler Károly  
VB és EB ezüstérem 4x1500 méteres váltóban 
Fábián Bettina - FTC, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László 
Junior világbajnok 10km-en és a VB és EB arany 4x1500m-es váltóval 
Szimcsák Mira – Vasas, edzők: Dr. Egressy János és Galamb Szimonetta 
EB ezüstérem és VB bronzérem 10 km-en, EB és VB aranyérem 4x1500-as váltóval 
Kovács-Seres Hunor – Dunaferr SE edző: Szabó Gergő 
VB arany érmes 7,5 km-en 
 
„B” keret tagjai – 1x3 hét melegégövi, 1x2 hét hazai vagy belmekeni (BUL) 
magaslati edzőtábor, EB-t és VB-t megelőző 2 hetes közös válogatott edzőtábor 
amennyiben EB és VB csapatba kerülnek (ez az edzőtábor nem váltható be másra), 
felkészülési versenyek LEN EK sorozat versenyek abban az esetben ha az EB-t 
megelőzi. 
Arshak Hambardzymian- UTE, vb arany 4x1500 m váltó, EB 4. 10 km 
Hartmann Máté – Pécs, edző: Túrós Máté, vb bronz 7,5 km 
Csulák Lia – Érd, edző: Magó Gábor, vb bronz 7,5 km 
Flück Nóra – Jövő SC edző: Dr. Verrasztó Zoltán, vb 6.hely 7,5 km 



Györffi Lili – Kaposvári Adorján SE, edző: Lábodi Laura és Kovács László  
vb 6. hely 5 km 
Nagy-Selmeczi Bulcsú – Zalaegerszeg, edző: Hortváth Csaba, vb 5. hely 5 km 
Kaiser Dominik – UTE, edző: Magyarovits Zoltán és Szántó István vb 5. hely a 
váltóval 
Rohács Luca – Kőbánya SC, edző: Pulai Bence, vb 5. hely a váltóval 
 
Heraklész Csillag program tagjai: 
1x3 hét melegégövi, 1x2 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, VB-
t megelőző 2 hetes közös válogatott edzőtábor amennyiben VB csapatba kerülnek 
(ez az edzőtábor nem váltható be másra), felkészülési versenyek LEN EK sorozat 
versenyek abban az esetben, ha a VB-t megelőzi. 
 
Gálicz Péter – FTC, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László 
VB bronzérem 25 km-en 
Kalmár Ákos – Balaton Úszó Klub Veszprém, edzők: Szokolai László és Krajnyák 
György, világbajnoki 8. helyezett 25 km-en 
Balogh Vivien – FTC, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini lászló 
Az EB- 6. helyezett lett volna 25 km-en de a versenyt időjárás miatt nem hirdettek 
eredményt, ezen túl a vb-re első éves felnőttként kijutott 10 km-en. 
 
 
Szeged, 2021. szeptember 17.    Gellért Gábor  

nyíltvízi szövetségi kapitány 
 
 
 
 

     
              

          
 

                          
 
 
 
 
 

 


