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1.: Helyzetelemzés 

2022-ben a nyíltvízi úszás szakág mind a felnőtt, de különösen az utánpótlás kiválóan szerepelt, 

ami nemcsak az érmek, hanem a döntős helyezések számát tekintve is elmondható, messze 

menően a korábbi évek eredményeit is felülmúlja. Az edzők kiváló munkáját elismerve, az is 

az igazsághoz tartozik, hogy a COVID járvány következtében torlódó világversenyek miatt 

2022-ben a felnőtteknél és a junioroknál is VB-t és EB-t is rendeztek, ami úszás sportágban 

még sohasem volt azelőtt, de 2024-ben újra ez lesz a helyzet plusz még az olimpia is, 

remélhetőleg utoljára.  

A Budapesti Világbajnokságon 2 érmet szereztünk, valamint 4 döntős helyezésünk volt 

nyíltvízi úszásban. A VB előtt kevesebb, mint 100 nappal döntött úgy a FINA, hogy Budapest 

rendezhet. Ez hatalmas terhet rótt a MÚSZ-ra, azon belül minden dolgozójára, és az edzőknek 

is át kellett alakítaniuk a korábban eltervezett programjukat, mert a helyszín mellett az időpont 

is változott. Több érmet reméltünk, de összességében a csapat teljesítménye megfelelt az 

elvárásoknak. A csapatversenyben 20 országból a 4. helyen végeztünk. 
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2.: Világversenyek 

Világbajnokság, Fukuoka, 2023. július 15-20. 

 (Válogatott) keret: 

Elit válogatott (olimpiai ezüstérmes): Rasovszky Kristóf 

Felnőtt A válogatott (egyéni VB és EB döntősök és váltó érmesek): Olasz Anna, Rohács 

Réka, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid 

Junior válogatottak az ifi EB és VB egyéni döntősök és váltó érmesek: 

Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Csulák Lia, Flück Nóra, Rohács Luca, Györffi Lili, 

Arshak Hambardzymian, Kovács-Seres Hunor, Hartmann Máté, Pintér Ádám, Nagy-

Selmezcy Bulcsú, Kaiser Dominik 



 

Junior Európa Bajnokság, Piombino (ITA) szeptember 15-17. 

 
A Csapatba kerülés az előző években is alkalmazott válogatási elvek szerint történik meg, a 

válogatási elveket az edzőbizottság és az elnökség elfogadta. 

 

MUSZ Csillag Keret 

A Heraklész Csillag program megszűnt, helyét ugyanolyan tartalommal a MUSZ Csillag 

program veszi át. A MUSZ Csillag programba azok a versenyzők kerültek, akik 18-23 év közti 

versenyzők, és az adott évben és a megelőző évben ifjúsági EB-n, vagy VB-n érmes versenyzők 

voltak. 

A program résztvevői: Gálicz Péter (FTC), Balogh Vivien (FTC), Kalmár Ákos (Balaton ÚK) 

3.: Edzőtáborok 

Az edzőtáborokra a válogatási elvekben közölt, Elnökség által elfogadott mértékben jogosultak 

a válogatottak. Felnőtt A válogatott: 2x3 hét melegégöv (1 Thaiföld, 1 Európában), 2+1x 2 

hét belföldi edzőtábor. Junior válogatott: 1x3 hét melegégöv (kizárólag Európában), 1+1x 2 

hét belföldi edzőtábor. 

MUSZ Csillag: 1x3 hét melegégöv (kizárólag Európában), 1x 2 hét belföldi edzőtábor. 

A meleg égövi edzőtáborozás Thaiföld (Tanyapura), Tenerife, Belek (Törökország) 

helyszíneken lesznek, jelenleg szervezés alatt vannak. A belföldi edzőtáborok a korábban bevált 

helyszíneken szintén szervezés alatt vannak, ugyancsak a válogatási elvekben közölt és az 

Elnökség által elfogadott mértékig.   

4.: A 2023. évi eredményességi célkitűzések 

A világbajnokságon az a cél, hogy a budapesti VB-n szerzett érmek és pontok mennyiségét 

megismételjük, vagy túlszárnyaljuk, és olimpiai indulási jogot szerezzünk. A junior EB-n a 

pontverseny és az érem tábla megnyerése a cél. 

5.: Képességfejlesztés: 

Itt hivatkozunk a korábbi években többször benyújtott anyagra, ami Az Úszás Tankönyve c. 

könyvben részletesen megtalálható.  

A nyíltvízi junior válogatott tagjainak a junior EB-t megelőzően 3 hetes edzőtábort tartunk a 

Balaton parton ahol, a legeredményesebb nyíltvízi edzők irányításával – Szokolai László, 

Kutasi Gergely, Krajnyák György és Gellért Gábor – sajátítják el az edző kollégák és a 

versenyzők a nyíltvízi úszó versenyekre való felkészülés edzéselméleti és nyíltvízi gyakorlati  

Itt a tapasztalt szakemberekkel rendszeresen beszélhetnek az edzők, útmutatást kapnak az 

edzéstervezés gyakorlatáról, és az edzés vezetés rejtelmeiről, illetve a helyes edzői 

magatartásról. Ezt a 2014-ben indult kezdeményezést – kimagaslóan jó versenyzői és edzői 

értékelés és az évek óta tartó eredményesség miatt – idén is folytatni kívánjuk.   

Válogatott keretek sportorvosi feladatai, az edzőket segítő TEAM munka 



A válogatott keret folyamatos egészségügyi ellátását 3+1 gyúró (Gyürki Attila, Kurucz Attila, 

Bihari Zoltán és Ördög Gábor) biztosítja. Prof. Merkely Béla kardiológiai tanácsadóként 

tevékenyen részt vett eddig is a sportolók ellátásában.  

Dietetikai tanácsadást a válogatott keret tagjai elsősorban továbbra is Szász Mátétól kaphatnak.  

A Sportkórház által nyújtott általános éves sportorvosi szűrővizsgálatokon túl a kiemelt keret 

tagjai számára panasz esetén a Sportkórház által működtetett Call Center nyújt folyamatos, 0-

24h, a hét minden napján elérhető segítséget. 

Fejlett úszósporttal rendelkező, eredményes országok mindegyike mellett működik sportorvosi 

csapat. Kezdeti lépéseket mi is tettünk. Azonban nálunk, a felkészítést segítő szakemberek 

szerepe, a gyúrókét kivéve továbbra is esetleges. Orvos (és asszisztensek), mozgáselemző, 

teljesítmény diagnoszta, pszichológus, gyúró, fizioterapeuta mind külön, eseti kérésre működik 

közre, szerepük, feladatuk nincs egységes rendszerbe foglalva. Ennek az edzőkkel történő 

egyezség utáni meghatározása, beleértve az időszaki, és a napi rendszerességet is, továbbra is 

sürgős feladat még akkor is, ha egyes klubok előrébb tartanak másoknál. És az is, hogy a csapat 

tagjai csak a vezető edzőt/szövetségi kapitányt tájékoztathatják a vizsgálat/elemzés 

eredményéről, aki az érintett versenyző edzőjével és a szakemberrel együtt beszéli meg – és 

nem a versenyzővel, az az edző dolga kizárólag – a szakmai teendőket.  

Bár eddig is történtek törekvések a tágabb értelemben vett egészségügyi háttér fejlesztésére, 

ezek elsősorban az eszközök biztosításában merültek ki (pl. regenerációt segítő eszközök, mint 

Vacusport, SoftLaeser, Bemer-matrac, mozgáselemzéshez kamerarendszer, stb). Bár a modern 

sporttudomány elképzelhetetlen a fejlett technikai hátteret biztosító eszközök nélkül, de ezek 

mit sem érnek az eszközt megfelelően használni tudó szakemberek nélkül. 

Ahhoz, hogy az úszósport az eddigiekhez hasonló sikereket érhessen el, elengedhetetlen 

- a rendszeres laborkontroll az extrém terhelés károsodás nélküli elviseléséhez szükséges 

optimális paraméterek biztosítására, a relatív hiányállapotok időben való felismerésére 

és korrekciójára 

- teljesítménydiagnosztikai mérések – elsősorban pályamérések – végzése, melyek 

segíthetik az edzőket az edzéstervek egyénre szabott, pontos és hatékony tervezésében 

- gyógytornász/fizioterapeuta által végzett biomechanikai állapotfelmérés a krónikus 

sérülések megelőzésére 

A fenti mérésekből származó eredmények összesítése, a megfelelő szakemberekből álló csoport 

értő elemzése hosszú távon megteremti a tudományos hátteret az edzők és a sportolók 

munkájának támogatására.  

6.: Nemzetközi versenyek 

A MUSZ Elnöksége a válogatási elvekben közöltek szerint, az ott megjelölt versenyzők 

számára több versenyt biztosít. Ami bizonyos: a felnőttek – akik a VB-n indulnak - részt 

vesznek a világkupa sorozatban és a junioroknak is biztosítunk az Európa kupa sorozatban 

felkészülési versenyzési lehetőséget.  

7.: Makrociklusok: 

I. (Hagyományos értelemben II.) Makrociklus: 2023. január 02. – 2023. április 22. 

II. (Hagyományos értelemben III.) Makrociklus: 2023. április 23. – 2023. július 23. 

III. (Hagyományos értelemben I.) Makrociklus: 2023. szeptember 01. – 2023. december 22. 

 



8.: Utánpótlás  

A 2014-ben elkezdett közös balatoni nyári – világ versenyek előtti - edzőtáborozásainkat 

továbbra is megtartjuk mert mint az eredményeink is bizonyítják ez a célravezető 

módszer, hogy minél nagyobb nyíltvízi gyakorlatra tegyenek szert a versenyzők és 

felkészítő edzőik. 

Budapest, 2023. január 20. 

Gellért Gábor nyíltvízi szövetségi kapitány       


