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Szakmai program terv az utánpótlás korosztályú úszóversenyzők részére 

 

Előzmény: 

2022 évben az utánpótlás korosztály (14-18) részére három kiemelt fontosságú rendezvényt tartottak. 

Ifjúsági Európa Bajnokság Otopeni Románia 2022 07 05-10 

Ifjúsági Világbajnokság Lima Peru 2022 08 30-09 04 

EYOF Besztercebánya Szlovákia 2022 07 23-29 

 

Ifjúsági Európa Bajnokság 

 

Egyéni számokban négy arany négy ezüst három bronzérmet szereztünk. Váltóban két arany egy 

ezüstérmet nyertünk. Minden versenyzőnk döntős eredményt ért el. Ez igazolta a helyes válogatási 

elveket. Csapatunk versenyzői a nemzetek közötti pontversenyben előre léptek és a tavalyi (2021) 

hatodik hely után az idén a negyedikek lettünk. Azonban az éremversenyben az első helyen végeztünk, 

a legtöbb aranyérmet szerezve. 2022 évben is a női részlegünk szerepelt eredményesebben ők a lányok 

versenyében a második legtöbb pontot szerezték míg a fiúk hatodikak voltak saját nemük versenyében. 

Ezzel mindketten egy-egy helyet léptek előre az előző évhez képest! Továbbra is erős a lányok 

dominanciája! Különösen örömteli a 4x200 női gyorsváltónk győztes ideje, ami felnőtt VB döntős 

eredményt ért! Valamint két női úszónk Pádár Nikolett és Molnár Dóra eredményei, amik hasonlóan 

már felnőtt szinten is jegyzett időkkel társultak!                                                                                                                                                

A pontversenyt Olaszország nyerte (780) mögöttük Anglia (726) míg a harmadik helyen a francia 

válogatott (646) végzett. Száz ponttal gyarapodva előre léptünk és a negyedik helyen végeztünk (609) 

A lengyel (563) és a török (355) együttest megelőzve. A verseny részletes jelentése a MUSZ 

weboldalán olvasható! 

Ifjúsági Világbajnokság 

 

Egyéni számokban négy arany, (100 200 női gyors 50 100 női hát) és hat ezüstérmet (200 400 női 

vegyes 200 női hát 200 női gyors, 200 1500 ffi gyors) szereztünk. Váltóban három arany (4x100 4x200 

női gyors 4x100 mix gyors) és egy ezüstérmet nyertünk (4x200 ffi gyors). Két váltónkat váltás hiba 

miatt kizárták. Egyébként a döntőben 4x100 mix vegyes a második helyen a 4x100 ffi vegyes a 

harmadik helyen ért célba! Az ifjúsági EB-hez hasonlóan a női csapatunk szerepelt eredményesebben. 

Viszont a férfi részleg is elkezdett felzárkózni egyéni érmek mellé váltó érmet is szerezve!Az 

éremtáblán a második helyen zártunk, Japánnal és Lengyelországgal egyaránt 7-7-7 aranyérmet 

szerezve. Minden versenyzőnk döntős eredményt ért el. Minden az Ifi EB-n nem érmes versenyzőnk, 

akit menedzselésképpen vittünk ki, érmes és döntős eredményt ért el és teljesítménye időeredmény 

szempontjából jobb lett. Különösen nagy siker, hogy Pádár Nikolett két egyéni és három váltó 

aranyérmével az egész mezőny legeredményesebb versenyzője lett, mögötte Molnár Dórával, aki egy 

egyéni arany és ezüst mellett három váltó arannyal a második helyen végzett az érem szerinti 
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eredményességi rangsorban. A negyedik helyet is magyar hölgy szerezte meg Ábrahám Lilla Minna 

(három váltó arany három egyéni ezüst) személyében! A verseny részletes jelentése a MUSZ 

weboldalán olvasható! 

EYOF 

Az EYOF erőviszonyait hasonló hierarchia jellemzi, mint az ifjúsági versenyek erősorrendjét. Az orosz 

sportolók kizárásával az olasz török angol lengyel német holland spanyol francia dominancia jellemzi és 

az ifjúsági mezőnyhöz hasonlóan mi is a domináns nemzetek között vagyunk. A csapatok közötti 

versenyben az ötödik helyen végeztünk. 

Erősorrend: https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=632833 

Egyéni számokban két arany két ezüst és négy bronzérmet szereztünk. Az előzetes várakozásnak 

megfelelő eredményeket értük el. A váltókban az elvárás a döntőbe jutás volt. Ezt teljesítettük is kivétel 

a 4x100 férfi gyorsváltó, amit szabálytalan váltás (túlváltás -0.06) miatt kizártak, valamint a férfi 

vegyesváltó, aminél a váltó tagjai betegség miatt elfogytak (hányás gyomorgörcs, mandulagyulladás stb). 

A versenyről komplett az irányelveknek megfelelő jelentést juttattunk el a MOB részére. 

 

 

2023 év tervezett nemzetközi eseményei az utánpótlás válogatott keretek részére 

 

Ifjúsági Európa Bajnokság  

2023 07 04-09 Belgrád Szerbia 

Korosztályok 

Férfi 2005-2008 születettek 

Női 2006-2009 születettek 

Ifjúsági válogatott „A” keret (válogatási elv) 

Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Ábrahám Lilla Minna, Komoróczy Lora Fanni, Barna Bianka Dorottya, 

Kováts Alex, Balogh Levente, Magda Boldizsár, Jackl Vivien.( A 2022 év Ifi EB VB érmesei és az 

előzetesen „A” szintet teljesített versenyzők) 

Ifjúsági válogatott „B” keret 

Elekes Tamara, Ángyán Máté, Harsányi Mátyás, Veress Hanna (A 2022 év Ifi EB VB döntősei EYOF 

1-4 helyezettjei, akik nem tagjai a felnőtt és az EYOF válogatottnak, „B” szintet teljesített versenyzők) 

 

 

 

További versenyzők bejutása a válogatott keretbe a válogató versenyeken. 

Országos Bajnokság Kaposvár 2023 04 19-22 

Az „A” szintet teljesítő versenyzők bekerülnek a válogatottba. (maximum 4 fő/versenyszám) A fiatalabb 

évjáratok „B” szintet teljesítő versenyzői bekerülhetnek a válogatottba. (Amennyiben az „A” szintet 4 

főnél kevesebben teljesítik) 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=632833
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Szint teljesítő verseny az UTE rendezésében Tüske Uszoda Budapest 2023 05 31-06 03  

Válogatási időszak vége 2023 06 04. (a felnőtt OB-t követően „A-B” szintet teljesített versenyzőkkel 

kiegészítve kialakul a végleges utazó keret, versenyszámonként maximum 4 fő, több „A” szintes esetén 

a legjobb 4 időeredményt elért versenyző) 

 

 
„A” szint a 2018 2019 2021 évi ifjúsági EB-k versenyszámonként 6. idők átlaga. 

„B” szint a fenti versenyeken a döntőbe jutáshoz szükséges idők átlaga. 

 

 

 

 

U23 Európa Bajnokság 

 

2023 08 10-13 Dublin Írország 

Korosztályok 

Férfi 2000-2004 születettek 

A SZINT B SZINT A SZINT B SZINT

50 gyors 22.93 23.00 50 gyors 25.70 25.88

100 gyors 49.95 50,06 100 gyors 55.80 55.97

200 gyors 1.49.81 1.50.03 200 gyors 2.00.86 2,01.25

400 gyors 3.52.05 3.53.63 400 gyors 4.15.03 4.17.08

800 gyors 8,03.52 8.06.34 800 gyors 8.45.30 8.49.67

1500 gyors 15.24.52 15.31.14 1500 gyors 16.40.79 16.50.61

50 hát 25.75 25,98 50 hát 28.81 28,94 

100 hát 55,04 55.73 100 hát 1.02,10 1.02.51

200 hát 2.00,77 2.02,23 200 hát 2.13.44 2.14.96

50 pille 23.89 24.29 50 pille 27.22 27.22

100 pille 53.48 53.78 100 pille 1.00.31 1.00,63

200 pille 1.59.60 2.00.84 200 pille 2.12.99 2.13.95

50 mell 28.29 28.47 50 mell 31.61 31.87

100 mell 1.02.29 1.02,58 100 mell 1.09,11 1.09.76

200 mell 2.14.72 2.15.79 200 mell 2.29.65 2.29.81

200 vegyes 2.03,05 2.02,89 ! 200 vegyes 2.16.02 2.16.84

400 vegyes 4.21.30 4.25.89 400 vegyes 4.47.62 4.51.78

4x100 gyors 3.22.00 3.24.12 4x100 gyors 3.46.34 3.49.11

4x200 gyors 7.26.50 7.30.16 4x200 gyors 8.13.19 8.19.39

4x100 vegyes 3.41,79 3.45.71 4x100 vegyes 4,10.15 4.12.62

4x100 mix gy 3.33.64 3.37.18 4x100 mix w 3.56.07 3.58.59

Férfiak Nők

IFI EB 2023 SZINTEK
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Női 2001-2005 születettek 

U 23 válogatott keret MÚSZ Csillag válogatott keret 

Bujdosó Zsombor, Bóna Benedek, Gálicz László, Kovács Attila, Gyurinovics Lili, Andor Benedek, 

Válogatási elv 

A 2022-2021 év ifjúsági EB VB egyéni érmesei vagy váltó aranyérmesei olimpiai számban, vagy 23 

évnél fiatalabb korúak, akik 850 LEN pont feletti eredménnyel rendelkezik és nem tagjai a felnőtt vagy 

az ifjúsági válogatottnak és az eredmény elérése utáni évben a legjobb versenyszámában javulást 

mutatott. A szövetségi kapitány javaslata alapján a MÚSZ Csillag program menedzseltje. 

Válogató versenyek 

Országos Bajnokság Kaposvár 2023 04 19-22 

Sopron Open Sopron 2023 06 07-09 

 

EYOF 

 

Korosztályok 

Fiú 2007 2008 születettek 

Leány 2008 2009 születettek 

Létszám 16 fő 

Válogatott keret-válogatási elv 

Jackl Vivien (Ifi EB érmes) 

Bagi Zoltán, Szabó Dóra Izabella, Zámbó Virág Angyal (2021 EYOF érmesei) 

Herman Szabó Péter, Kakukk Koppány Zéta, Antal Dávid, Lakó Dorina, Miszlai Mira, Kammerer Kitti, 

Nagy Napsugár, Király Flóra, Sós Borbála Mária, Rohács Luca,(A-B-C szintet teljesített versenyzők) 
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További versenyzők bejutása a válogatott keretbe a válogató versenyeken és a MUSZ által engedélyezett 

2023 évi versenyeken. 

Válogató versenyek 

Országos Bajnokság Kaposvár 2023 04 19-22 

Az „A-B-C” szintet teljesítő versenyzők a válogatott keret tagjai lesznek. 

Serdülő Bajnokság Debrecen 2023 06 21-24 

A válogatás lezárása 2023 06 24 

Az „A-B-C” szintet teljesítő versenyzők a válogatott keret tagjai lehetnek. 

A bajnokságot követően az erősorrend elfogadása után a 16 fő utazó keret és a tartalékok kijelölésre 

kerülnek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉREM  A PONTSZERZŐ B DÖNTŐ C ÉREM  A PONTSZERZŐ B DÖNTŐ C

50 gyors 23.45 23.66 23.81 50 gyors 26,07 26.37 26.58

100 gyors 50.89 51.52 51.92 100 gyors 56.76 57.44 57.67

200 gyors 1.50.66 1.52.41 1.53.46 200 gyors 2,03.27 2.04.91 2.05,38

400 gyors 3.53.86 3.58.12 4.00.50 400 gyors 4.17.86 4.21.88 4.24.34

1500 gyors 15.31.54 15.44.62 15.50.42 800 gyors 8.48.69 8.55.20 8.58.72

100 hát 56.75 57.38 58.18 100 hát 1,03.13 1.03.87 1.04.67

200 hát 2.03,60 2.05.37 2.05.91 200 hát 2.14.89 2.18.59 2.20.27

100 pille 54.38 55.33 55.74 100 pille 1.00.96 1.01.86 1.02.38

200 pille 2.01.95 2.04.36 2.05.37 200 pille 2.14.99 2.17.40 2.20.02

100 mell 1.03.36 1.04.67 1,05.01 100 mell 1,10.29 1.11.58 1.12.54

200 mell 2.17.46 2.19.61 2.21.51 200 mell 2.32.72 2.34.69 2.37.33

200 vegyes 2.03.66 2,07.10 2,08.11 200 vegyes 2.18.81 2.20.95 2.22.10

400 vegyes 4.26.42 4.30.34 4.33.68 400 vegyes 4.54.08 4.58.78 5.01.53

4x100 gyors 3.27.39 3.29.76 3.31.21 4x100 gyors 3.50.74 3.53.82 3.55.99

4x100 vegyes 3.47.24 3.51.50 3.54.18 4x100 vegyes 4.12.89 4.17.26 4.20.20

4x100 mix gy 3.37.91 3.40.03 3.42.96 4x100 mix w 4.00.30 4,03.14 4,06.06

EYOF SZINTEK

Férfiak Nők
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CECJM Serdülő válogatottak versenye EYOF korosztály 

 

2023 11 24-26 Maribor Szlovénia 

A válogatott keret a versenykiírásnak megfelelően a születési idő, a létszám és a nemek arányának 

korlátozása szerint: 

24 fő versenyző. 12 fő fiú versenyző (2007-2008 született) 12 fő lány versenyző (2008-2009 született) 

Válogatási elv   

A 2023 08 31 ranglista adatainak figyelembevételével, versenyszámonként legjobb 1-2 idők alapján az 

ifjúsági szövetségi kapitány által összeállított, a versenyprogramnak megfelelő, javaslatot követően az 

UP bizottság által kijelölt és MÚSZ elnöksége által jóváhagyott csapat. 

 

A 2023. évi tervezett eredményességi célkitűzések 

 

Ifjúsági Európa Bajnokság 

 

Nagy csapattal szándékozunk részt venni 26-28 fő versenyző! Cél a 2022 évi eredmények elérése 

újfent! 

Remélhetőleg egyéni versenyszámokban 2-3 aranyérem 6-8 egyéb érem, váltó versenyszámokban 1-2 

aranyérem és 2-3 egyéb érem elérése lesz lehetőségünk! 

A csapatversenyben elfoglalt pozíció tartása javítása is fontos cél lesz. 

 

U23 EB 

 

Először kerül megrendezésre. Kisebb létszámú csapattal szándékozunk részt venni. Egyéni számokban 

1-2 érem megszerzése lehet a cél. Elsősorban a MÚSZ Csillag menedzselt, ifjúsági korból kikerült, 

eredményes, de a felnőtt válogatottba még be nem jutott, versenyzőink időeredményeinek felnőtt szintre 

juttatása a cél! Egy színvonalas nemzetközi eseményen. 

 

EYOF 

 

A teljes kvótát kimerítő 16 fős csapatot szándékozunk rajthoz állítani. Mindenkit döntőbe kerülésre 

várunk! (fennáll egymás kiejtése). Az idén is van négy fő érem esélyes versenyzőnk, közülük ketten az 

aranyérem elérésére is esélyesek! Szeretnénk megismételni az előző évi kiváló szereplést! 

 

 

 

 

CECJM Central European Countries Junior Meeting 
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Eredetileg nyolc most már olykor 10-11 nemzet képviseletével rendezett csapatpontverseny. Nagy 

létszámmal utazunk rá, 24 fő versenyző! Ez a verseny az egyik első alkalom fiataljainknak a nemzetközi 

porondra válogatottként kilépni! A versenysorozatot sok évvel ez előtt a MÚSZ hívta életre és azóta 

minden évben válogatottunk nyerte el a csapatverseny trófeáját! Ezt a szép hagyományt továbbra is 

szándékunkban áll megőrizni! 

 

V4 Olimpiai Reménységek Versenye 

 

Hasonló csapatpontverseny mint a CECJM. A magyar, lengyel cseh, szlovák utánpótlás válogatottak 

részére rendezett nemzetközi találkozó. Szintén több éves hagyománnyal bíró körverseny. 

A korosztály fiatalabb az EYOF korosztálynál. Hasonlóan veretlen sorozatot produkáltunk eddig, mint 

ez előző versenynél! Amennyiben az idén folytatódik a találkozó, szintén nagy csapattal utazunk rá (24 

fő versenyző)! Természetesen az újabb győzelemre éhesen. 

 

Az edzőtáborozás  bemutatása válogatottakra bontva 

 

Ifjúsági válogatott 

Külföldi edzőtábor Európai helyszínen 1x3 hét (Tenerife-Kanári szigetek, Belek-Törökország) 

Hazai edzőtáborok 1x2 hét Az edző által választott helyszínen az alábbi városokban 

Hódmezővásárhely, Sopron, Veszprém, Zalaegerszeg, Kaposvár, Balatonfűzfő, Debrecen. 

Központi válogatott edzőtábor az utazó csapat tagjai részére 1x2 hét Sopron, Veszprém, Balatonfűzfő, 

Hódmezővásárhely helyszínek valamelyikén. 

 

U23 válogatott MÚSZ Csillag 

Külföldi edzőtábor Európai helyszínen 1x3 hét (Tenerife-Kanári szigetek, Belek-Törökország) 

Hazai edzőtáborok 1x2 hét Az edző által választott helyszíneken Hódmezővásárhely, Sopron, 

Veszprém, Zalaegerszeg, Kaposvár, Balatonfűzfő, Debrecen. 

 

EYOF válogatott 

Hazai edzőtáborok 1x2 hét Az edző által választott helyszíneken Hódmezővásárhely, Sopron, 

Veszprém, Zalaegerszeg, Kaposvár, Balatonfűzfő, Debrecen. 

Hazai válogatott edzőtábor az utazó csapat tagjai részére 1x2 hét Sopron, Veszprém, Balatonfűzfő, 

Hódmezővásárhely helyszínek valamelyikén. 

 

 

 

Utánpótlás Válogatott (Héraklész) edzőtábor 

 

Hazai edzőtábor 2x1 hét a 13-14 éves lányok és a 14-15 éves fiúk részére. 
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A keret tagjai az olimpiai versenyszámokban ranglista 1-2 helyezett versenyzők kb. 30-40 fő 

Hazai edzőtábor 2x10 nap a 15-16 éves lányok és a 16-17 éves fiúk részére 

A keret tagjai az olimpiai versenyszámokban ranglista 1 helyezett versenyzők kb. 30-35 fő 

Az edzőtábor helyszíne Sopron vezetője Selmeczi Attila mesteredző szakmai alelnök. 

A legjobb sportolók edzői részére is lehetőség van részt venni az edzőtáborban. Elsősorban a fiatal 

edzőkollégákat kívánjuk ezzel menedzselni és reméljük, hogy ha egy ilyen kiváló edzőtől tudják ellesni 

el a szakmai fortélyokat az az utánpótlás nevelés jelentős erősödését fogja eredményezni! (mentor 

program) 

 

Jövő Bajnokai tehetség gondozó program edzőtáborai/képzései 

 

A program keretében regionális edzőtáborban vehetnek részt a bejutott sportolók évi 2x3-4 nap 

tartamban. 

Az edzőtáborban a regionális vezetőedzők irányításával technikai képzésben vehetnek részt a sportolók 

és edzőik. Ez alatt megtörténik a versenyzők felmérése egy magasan kvalifikált szakember által és 

lehetőség nyílik a egyesületi edzők felé a megfelelő mentori megnyilvánulásra! 

Ezt kiegészítik a havi rendszerességgel tartott egynapos képzések, ahol a sporttudomány szerteágazó 

területeiből kapnak képzést/ízelítőt az edzők szülők sportolók egyaránt! 

 

Felzárkóztató edzőtábor az létesítmény tekintetében nehezebb körülmények között dolgozó 

egyesületek részére 

 

A program a hátrányosabb létesítmény ellátottságú kis egyesületek felzárkóztatása segítése és a 

tehetségek felfedezése céljából indult. Időtartama 1x3 nap. A versenyzők lehetőséget kapnak a 

legmodernebb újonnan épült létesítményekben néhány napot eltölteni, edzőik beleláthatnak egy 

komolyabb egyesület napi programjába. Tapasztalatot ötletet szerezhetnek a szakmai munkájuk 

színvonalának emelésére. A regionális vezetőknek jobb lehetősége nyílik a válogatott szint alatti 

versenyzők megismerésére tehetségek felkutatására, menedzselésére. 

 

 

 

 

 

 

A versenyek és az edzőtáborok válogatás elvei 

 

Elsődleges szempont az eredményesség. Az idősebb korosztályok utánpótlás válogatottjainál 

alkalmazzuk. Azokat a versenyzőket, utaztatjuk, akik időeredményük alapján a 1-8 helyezések elérésére 

képesek lehetnek. Azokat a versenyzőket edző táboroztatjuk, akik az előző évi válogatott viadalokon már 



 

* Amennyiben egy szempont nem releváns a sportág esetében, kérjük jelezd az adott pontnál. 

 
 

bizonyítottak! Ehhez a szövetségi kapitányok, figyelembe véve ez előző évek során az adott korosztályok 

részére rendezett világversenyeket, szint időket dolgoznak ki, amelyet az utánpótlás bizottság és az 

edzőbizottság véleményezése után az elnökség jóváhagyásával fogadunk el. 

Másodlagos elv a minél szélesebb utánpótlás bázis kialakítása a korosztályos válogatottaknál. A fiatalabb 

utánpótlás korosztályok menedzselésében alkalmazzuk. Minél nagyobb létszámú hazai élvonalbeli 

versenyző edzőtáboroztatása és versenyeztetése további  tehetségek felfedezése a célunk. 

 

 

A sportág sportegészségügyi ellátásának rövid bemutatása kiemelten az olimpiai felkészülés 

tükrében, figyelembe véve a biztonságos felkészülést és versenyeztetést. 

 

A Semmelweis Egyetem szív és érsebészeti klinika terheléses laborjának közreműködésével, az ifjúsági 

és az EYOF válogatottak részére több éve tartunk felmérő monitorozást, amely terheléses vizsgálattal 

összekötött komplett állapotfelmérés. Ennek kapcsán felmérhetjük az eredményes utánpótlás versenyzők 

élettani faktorainak versenyképességet, valamint fény derülhet az eddig rejtett rendellenességre és 

elkezdőthet ezek orvosi kezelése, korrigálása. 

Akut egészségügyi ellátásban is kellő segítséget kapnak válogatottjaink akár a sportkórház akár a 

Semmelweis Egyetem szakorvosainak bevonásával. 

A COVID alatt folyamatosan kontroll alatt lehettek a fertőzést kapott sportolók és nagy segítséget 

kaptunk az edzésmunkába való visszaállás fokozatosságának megvalósításában. 

 

A sportág járványügyi intézkedései az edzések, versenyrendezések kapcsán. 

 

Hazai szinten nincs már ilyen korlátozás a versenyeken, nemzetközi világversenyeken a maszk használat 

2022-ben többször is kötelező előírás volt. Kevés nyomatékkal betartatva. 

A külföldi utazások során főleg a repülések alkalmával továbbra is viselik válogatottjaink a megfelelő 

védőmaszkokat. 

 

 

 

 

 

 

Utazási nehézségek, kihívások. 

 

A legjelentősebb nehézség a forint mint fizetőeszköz jelentős inflálódása a külföldi valutákhoz képest 

tekintettel arra hogy a díjakat abban kell kifizetni! 

A gazdasági válság miatt a repülőgépjáratok számának csökkenése és a járat bizonytalanság is nehezítő 

tényező lett! 



 

* Amennyiben egy szempont nem releváns a sportág esetében, kérjük jelezd az adott pontnál. 

 
 

A bevált edzőtábori helyszínek létesítményei bezártak vagy több helyen csökkentett színvonal mellett 

üzemelnek. 

 

A sportág (szövetség) hazai vezetésében és apparátusában bekövetkezett személyi, szervezeti és 

helyszíni változások. Tisztújításokról rövid beszámoló, amennyiben volt ilyen, és a járvány azt lehetővé 

tette.  

 

Nem volt ilyen jellegű változás. 

 

Főbb nemzetközi szabályváltozások, amelyek befolyásolják a versenyeztetést, a felkészülést, illetve a 

teljes következő olimpiai ciklust. 

 

Nem volt ilyen jellegű ifjúsági világversenyeket érintő szabályváltoztatás. A LEN kezdeményezte az ifi 

EB-t korosztályban követő U23 Európa Bajnokság megrendezését. 
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