
2022 II. féléves szakmai beszámoló 

I. A második félév külföldi edzőtáborai 

2022 II. félévében a felnőtt válogatottak nem vettek részt melegégövi edzőtáborokban. 

Magaslaton, Sierra Nevadában egyedül Verrasztó Dávid edzőtáborozott. Ő az egyesülete 

(FTC) tudtával és engedélyével, a MUSZ jóváhagyásával, korábbi edzőjével, Fehérvári 

Balázzsal készül, Bécs mellett, Ausztriában.   

II. A második félév belföldi edzőtáborai 

2022 II. félévben belföldi edzőtábor nem volt, mivel a MUSZ anyagi keretei a jól ismert okok 

miatt kimerültek. A belföldi edzőtáborokra továbbra is szükség van, ha tartani akarjuk a lépést 

a riválisokkal, de a jövőben nemcsak anyagi okok miatt, igyekszünk központosítani, mert több 

esetben a hatékonyság megkérdőjelezhető. Itt szeretném ismét hangsúlyozni, hogy 

amennyiben a versenyzővel hozzátartozója is részt kíván venni az edzőtáborban, a táborban 

való részvétel okafogyottá válik.  

 

III. Világversenyek, csapatkijelölés 

 

Rövidpályás Világbajnokság 2022 12.13. – 12.18. Melbourne 

Korábban említettük, anyagi kereteink a nyár végére kimerültek. Az eredetileg Kazanyba 

tervezett junior VB Limában (Peru) került megrendezésre, a szintén Kazanyba tervezett 

rövidpályás VB pedig Melbourne-ben. Mivel az időpont és a helyszín miatt a válogatott 

többségének derékba törte volna a mindenképpen szükséges alapozását, az anyagi okon túl, úgy 

döntött az Elnökség, hogy két úszót nevez a versenyre: Szabó Szebasztián (50 pillangón – 

rövidpályán – holtversenyes világrekorder) és Jakabos Zsuzsa indult. Előbbitől éremszerzés, 

utóbbitól a döntőbejutás volt a célkitűzés. Az alábbi eredmények születtek:  

Szabó Szebasztián 50 pillangó ef 00:22,07 3. 

    kd 00:21,90 1. 

    d 00:21,98 3. 

  100 gyors ef 00:47,09 18. 

  50 gyors ef 00:21,00 6. 

    kd 00:20,83 3. 

    d 00:20,84 4. 

Jakabos Zsuzsa 200 vegyes ef 02:09,63 16. 

  200 pillangó ef 02:07,08 13. 

  400 vegyes ef 04:31,36 4. 

    d 04:32,10 5. 

 

Így megállapítható, hogy mind a két úszónk az előzetes elvárásoknak megfelelően szerepelt, 

elégedett vagyok a teljesítményükkel és az eredményükkel.  



IV. Válogatottak 

Az ősszel elfogadott válogatottakkal kapcsolatban annyi változás lesz, hogy a Heraklész 

Csillag, mint program megszűnik, de az abban részt vevő válogatott versenyzők ugyanazt a 

támogatást fogják kapni, csak a program neve változik. A névre az Edző Bizottság tesz 

javaslatot, 2023 január elején. A cikluszáró versenyeken Székely Áron (BVSC) VB A szintet 

úszott 50 méter háton (25,03, Sopron), így javaslom a felnőtt B keretbe kerülését. Ez alapján a 

válogatottak névsora 2023 január 1-től:  

Elit válogatott (Olimpiai bajnok): Milák Kristóf 

Felnőtt A válogatott (egyéni VB döntősök, EB érmesek, ifi EB aranyérmes): 2x3 hét 

melegégöv (1 Thaiföld, 1 Európában), 2+1x 2 hét belföldi edzőtábor 

Holló Balázs, Kenderesi Tamás, Kós Hubert (USA), Kovács Benedek, Németh Nándor, Szabó 

Szebasztián, Telegdy Ádám, Burián Katalin, Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Molnár Dóra, 

Márton Richárd, Verrasztó Dávid, Jakabos Zsuzsa, Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória, 

Pádár Nikolett 

Felnőtt B válogatott (váltó EB érmesek, VB döntősök, egyéni EB döntős): 1x3 hét 

melegégöv (kizárólag Európában), 1+1x 2 hét belföldi edzőtábor 

Mészáros Dániel (BVSC), Mészáros Dániel (FTC), Ábrahám Minna, Sebestyén Dalma, Szabó-

Feltóthy Eszter, Bohus Richárd, Gyurinovics Fanni (USA), Senánszky Petra, Székely Áron (VB 

A szint, induló helyen) 

Névadásra váró, korábban Heraklész Csillag válogatott keret: 1x3 hét melegégöv 

(kizárólag Európában), 1x 2 hét belföldi edzőtábor 

Bujdosó Zsombor (ifi EB érem, egyéni), Bóna Benedek (ifi VB, EB érem, váltó), Gyurinovics 

Lili (ifi VB, EB arany, váltó), Gálicz László (ifi VB érem egyéni), Kovács Attila (ifi VB érem 

váltó), Andor Benedek.  

 

Budapest, 2022. 12. 29. 

 

Sós Csaba 

szövetségi kapitány 

 

 


