
 

 

 

 

Elnökségi ülés  

2021. szeptember 21-én 15:00 órakor  
Helyszín: Magyar Sport Háza II. em 216-os terem. 

+ZOOM platform 

Jelenlévők:  

 

Papp Gábor elnök  
Balázs Gergely tudományos alelnök 
Kövy Bence sport alelnök  
Balázs Péter elnökségi tag 

Paár György elnökségi tag 

Veress András elnökségi tag 

 

Gurisatti Róbert 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Dobák Tamás jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1. Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 

2. Sportbizottsági beszámoló 

3. Technikai bizottsági beszámoló 

4. Tudományos bizottsági beszámoló 

5. CMAS tisztújító közgyűlés 

6. CMAS Uszonyosúszó Világkupa 

7. Egyebek: Versenybírói képzés, nemzetközi versenyek 

  

 

 



 

 

Tájolós EB tájékoztató 
 

GR: Szóbeli beszámolója. Sikeresnek ítéli meg a versenyt. Jó volt a csapatszellem a versenyzők között. 

A körülmények nem voltak ideálisak. A szervezés rendben volt. Összességében jó volt az út.  

BG: A rajtlisták le lettek fotózva kirakták facebookra, így hamar megtudták a versenyzők mikor 

rajtolnak, így ha volt hiba a rendszerben, valaki mindig kiszúrta.  

PG: Megköszönte GR-nek a munkáját és gratulált a csapatnak. A jövő évi EB-vel kapcsolatban 

megkérte a résztvevőket, hogy készítsenek olyan dokumentumot, amiben leírják a tapasztalataikat, 

amely hasznos lehet a rendezéshez.  

GR: A vizi hokiról készített egy sportági bemutatót az utánpótlás program keretében, melyet elhozott 

bemutatni. Még egy-két rész javításra szorul, de a hokisok is elégedettek vele. Szívesen csinálna 

bemutató edzéseket is.  

KB: Táboroztatást vetette fel sportáganként. 

GR: Regionális verseny – csapatépítő jelleggel, edzés, vacsora, másnap reggeli és verseny.  

KB: Az összetartás plusz cél lehet, hogy bekerüljön a versenyző regionális válogatottba. Ez egyben a 

versenyrendszer fejlesztését is jelentené. 5 gyerek korosztályonként (20 fiú, 20 lány) 

VA: Egy újfajta versenyrendszer kialakításáról van szó, nem lehet teljesen átalakítani a rendszert 

azonnal. Az ez évi ranglista alapján lesznek a versenyzők válogatva – a covid is közbeszólt. 

Regionális verseny: 

 November 13-14 lenne az időpont.  

 Online lesz megszavazva a költségvetése. 

GR: A minaretkupa versenyprogramján érdemes lenne változtatni, hogy több gyereket el tudjanak 

hozni. 

PG: Erre kérünk javaslatot, hogy milyen plusz versenyszámok legyenek.   

KB: A PCR teszt is lehet akadály, ami visszafoghatja az indulási kedvet.  

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 
MA: Megérkezett az összes támogatási összeg egy kivétellel – Világkupa támogatás van 

szerződéskötés alatt. 

A működés pénzügyileg stabil. A nemzetközi versenyeken való versenyek részvételi költsége kicsit 

megváltoztatta a terveket. 

Nagyobb beruházás történt, a válogatott számára felszerelést vettünk.  

EMMI levél a felszerelésekkel kapcsolatban – menjen hivatalos írásos válasz, fényképekkel. 

VA: A felszerelésekkel nem volt gond.  

MA: Aki szeretné megvásárolhatja a felszereléseket. – Emailben értesíteni a versenyzőket. 



 

 

2022-től minden támogatást úgy biztosítunk, hogy mindent programhoz kell kötni, célzottan 

minősíteni.  

KB: Az OB legyen megpályáztatva. Október elejéig ki kellene mennie a pályázati kiírásnak. 

MA: Voltak Egerben az uszoda vezetésével találkozni. Az Egri Önkormányzat 2 millió Ft-tal támogatja 

a versenyt. Lesz ledfal, online közvetítés, törekszünk arra, hogy az új arculatot is népszerűsítsük.  

Sportbizottsági beszámoló 
VA: VB beszámolók  

Junior VB: A rendezés szisztémája megfelelt a Lignanoi világkupa szisztémájának. Szigorúan vették a  

covid szabályokat. 

Felnőtt VB: 

TOMSK-ban egy motelban laktak, közvetlenül egy rendezőpályaudvar mellett, hasznos volt az a pár 

nap, amit ott előtte eltöltöttek.   

PG: Felvette egy sportolói szerződés lehetőségét.  

PG: Kókai Dávid lemondását szavazásra bocsátja. 

2021/37 (2021.09.21) 

Kókai Dávid lemondását az Uszonyúszás Szakbizottság vezetői posztjáról tudomásul veszi a Magyar 

Búvár Szakszövetség elnöksége.  

Tartózkodás 1, igen 5  

VA: Úgy érzi, hogy Kókai Dávid lemondása nagy űrt fog hagyni az uszonyosúszásban a sportág a 

motorját veszíti el vele. 

PG: Számára, ahogy Dávid megnyilvánultnem fér bele az MBSZ által képviselt morálba.  

BP: Ne Dávid nélkül beszéljünk ezekről a problémákról.  

VA: A probléma feltárását fontosnak tartja az érintettek meghallgatásával. 

PG: Bencét megkérte, hogy járjon utána a levélben említett problémáknak 

VA: Azt javasolta, hogy egy semleges bizottság vizsgálja ki az ügyet. 

PG: Egyelőre nem szükséges létrehozni bizottságot.  

Technikai bizottsági beszámoló 
PG: Egy lista készült a feladatokról, melyet Zelenák József prezentál majd, amint elkészült. 

Tudományos bizottsági beszámoló 
BG: Tudományos tábort kénytelenek voltak lefújni, az érintett egyetemek miatt. Ami valószínűleg 

tavaszra lesz halasztva.  

Georobot projekt – érdemes lenne becsatornázni az MBSZ-t. 



 

 

A zempléni tó tisztítási projekthez, a Nemzeti Parkkal való egyeztetés után ki kell dolgozni a 

részleteket, az MBSZ mit szervez, mit biztosít, milyen céllal, kommunikáció stb. BG a szakmai részeket 

összeírja. 

CMAS tisztújító közgyűlés 
PG: Október 27-31. között kerül megrendezésre. Minden szakbizottságba jelöltünk tagokat. 

Tájékoztatta az elnökséget. hogy a CMAS elnökségébe ja jelölését elküldte, jók az esélyek a 

bekerülésre.   

Az NVESZ-nek is tagjai vagyunk és ott is lesz tisztújító közgyűlés. Ott is jelöltként indul az elnökségi 

tagságért.  

Egyebek: Versenybírói képzés, nemzetközi versenyek 
MA: Versenybírói képzés - az edzők nézzék meg ( ki lett küldve az edzőknek).  

PG: Bacskó Lászlóval beszélt és az apneában szeretnének ranglistát – az AIDA és a CMAS-os adatok 

alapján – mint a szakbizottsági elnököt felkérte ennek a kidolgozására. 

Következő elnökségi időpontja:  

2021. Október 19. 

 

Vége az ülésnek. 

 



 

 

 

 

 

Beszámoló a XVII. CMAS Junior Uszonyosúszó 
Világbajnokságról 

 

 

Helyszín: Lignano Sabbiadoro, Olaszország 

Időpont: 2021. 06. 13-19. 

Résztvevő országok száma: ?? 

Versenyzők száma: ?? fő 

 

Résztvevők:  
 

Versenyzők és egyesületük: 
 

 Suba Sára  - Debreceni Búvárklub 

 Linzenbold Zsófia - Debreceni Búvárklub 

 Szabó Száva Hargita - Kaposvári Adorján SE 

 Borka Panna  - Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub 

 Sztancsik Mária - Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub  

 Szili Ágnes  - Bácsvíz KVSC 

 Pernyész Dorottya - Mátrai Erőmű Búvárklub 

 

 Pálfi János  - Bácsvíz KVSC 

 Kiss Nándor  - Mátrai Erőmű Bávárklub 

 Márton Balázs - Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub 

 Lipők Larion  - Debreceni Búvárklub 

 Pázmányi Sándor - Debreceni Búvárklub 

 Béres Attila  - Debreceni Búvárklub 

 Mészáros Ákos - Debreceni Búvárklub 

 

Segítő:   Senánszky Zsolt 
Edzők:   Veress András    

Szabó László 

Csapatvezető:  Kókai Dávid 



Eredmények:  

Aranyérem:   Kiss Nándor – 400 m felszíni úszás (jun világcsúcs - 2:58,70) 

Kiss Nándor – 200 m felszíni úszás (jun országos csúcs - 1:21,50) 

Kiss Nándor – 800 m felszíni úszás (jun országos csúcs - 6:21,97) 

Pernyész Dorottya – 100 m uszonyos gyors (jun országos csúcs 48,10) 

Pernyész Dorottya – 50 m uszonyos gyors (22,20) 

Pázmányi Sándor – 1500 m felszíni úszás (12:52,62) 

 

Ezüstérem:  Suba Sára - 100 m felszíni úszás (jun országos csúcs - 40,18 

Suba Sára – 50 m felszíni úszás (jun országos csúcs - 18,42) 

Lipők Larion - 100 m uszonyos gyors (43,70) 

Béres Attila – 400 m uszonyos gyors (3:34,78) 

Pázmányi Sándor – 800 m felszíni úszás (6:34,66) 

4x100 mix gyors váltó - Pálfi János, Pernyész Dorottya (előfutamban 
Szili Ágnes), Linzenbold Zsófia, Lipők Larion (3:07,85) 

4x200 felszíni lány váltó - Borka Panna, Sztancsik Mária, Szili Ágnes, 
Suba Sára (6:27,51) 

4x200 felszíni fiú váltó - Pázmányi Sándor, Béres Attila, Márton 
Balázs, Kiss Nándor (5:45,68) 

 

Bronzérem:   Pázmányi Sándor – 400 m felszíni úszás (3:06,34) 
Suba Sára – 200 m felszíni úszás (jun országos csúcs - 1:31,10) 

Pernyész Dorottya – 200 méteres uszonyos gyors (1:47,37) 

Lipők Larion – 50 méteres uszonyos gyors (20,06) 

4x100 felszíni fiú váltó - Lipők Larion, Pázmányi Sándor, Béres Attila, 
Kiss Nándor (előfutamban Márton Balázs) (2:31,30) 

 

4. hely:  Béres Attila – 200 m uszonyos gyors (1:39,30) 

    

5. hely:  Suba Sára – 50 m búvár (17,22, előfutamban 17,09-jun országos csúcs) 
   Márton Balázs – 1500 m felszíni úszás (13:16,97) 

   Márton Balázs – 400 m búvárúszás (3:05,65) 

   Szabó Száva Hargita – 400 m uszonyos gyors (3:53,33) 

 

Összesen: 
 

1 junior világcsúcs 

7 junior országos csúcs 

6 Aranyérem 

8 Ezüstérem 

5 Bronzérem 

 

Éremtáblázat 2. helye! 

 

 



Szöveges beszámoló: 
 

Az előzetes esélylatolgatások alapján is nagyon erősnek tartott junior csapat június 13-án, 
vasárnap indult útnak a korábbi évekből már jól ismert, lignano-i sporközpontba. Az utazást a 

gyöngyösi és a debreceni csapat 9 személyes járműeivel oldottuk meg, Debrecenből indulva 
több találkozási ponton át gyűlt össze a teljes, 18 fős magyar küldöttség. 
Az utazás rendben zajlott, a tervezett időben, 15:30-ra értünk a Bella Italia Sport Village-be. 

Némi megdöbbenésünkre sem az utazás során, sem pedig a helyszínen a rendezők semmilyen 
(!) előzetesen kötelezőnek és fontosnak kihirdetett iratot, tesztet, okmányt nem kértek, a Covid 
szabályoknak a néhány helyen kötelező maszkhasználattól eltekintve nyoma sem volt. 
 

Az ellátás jó színvonalon, tágas, légkondicionált szobákban és megfelelő étkeztetéssel végig 
rendben zajlott, a hely adottságainak köszönhetően minden kielégítő volt. 
 

A reggeleket minden nap 6:30-kor, a reggeli előtt 30 perccel közös tornával és tengerparti 
sétával kezdtük, majd a 9 órás programkezdet előtt már az itthonról vitt, saját spinning 
kerékpárokon melegítettek az első versenyszámokra készülők. A délelőtti rendhagyó 
versenyprogramra jól reagáltak a csapat tagjai, annak ellenére, hogy jócskán különbözött a 
korábban megszokottaktól. Mindenki 25 perccel az előre kiírt rajt időpontja előtt léphetett be, 
hogy a 25 méteres medencében bemelegíthessen, már teljes felszerelésben, hiszen visszafelé 
már nem vezetett út, csak a versenymedence irányába. 
A program percre pontosan, kiszámíthatóan zajlott, a szervezők a márciusi világkupa 
tapasztalataira építve remekül koordinálták a versenyt. 
 

A délutáni versenyprogram előtt kizárólag a döntőt úszó versenyzők léphettek be az uszodába, 

és melegíthettek a szokásoknak megfelelően, az 50 méteres medencében, valamint kizárólag ők 
és az edzők tekinthették meg a futamokat. 
 

Szakmai értékelés: 

 

Az elmúlt másfél év eseményei után nehéz volt felmérni, hogy melyik nemzet milyen erősségű 
csapattal érkezett, de mi tudtuk, hogy amennyiben a mieink hozzák az előzetesen elvárt 
teljesítményeket, akkor akár 15 éremmel is távozhatunk majd. 
Ennek megfelelően már az első napon jól kirajzolódtak az erőviszonyok, az orosz és a görög 
csapat mellett a magyar magasan a mezőny felé nőtt. 
 

A fiú mezőnyben külön klasszist képviselt Kiss Nándor, aki az amúgy is erős időeredményeit 
tökéletes formaidőzítésüknek köszönhetően jócskán tovább javította, így a 200, 400 és 800 
méteres felszíni számokban elképesztően erős időkkel, nagy fölénnyel győzött, 400-on ráadásul 
vaskos junior világrekorddal. 
Mögötte 400 és 800 méteren érmes helyezéseket hozott Pázmányi Sándor, aki mindemellett 

taktikus versenyben aratott szép győzelmet az 1500 méteres távon, teljessé téve ezzel 
éremkollekcióját. 



Dicséret illeti Béres Attilát és Lipők Lariont, aki fiatal juniorként is ezüst-, és bronzérmeket 
szereztek, ráadásul igazi univerzális versenyzőkként, uszonyos gyorsúszásban és a felszíni 
váltókban is csapataik húzóemberei voltak. 
Pálfi János a mix uszony gyors-, míg Márton Balázs a felszíni váltókban segítette érmekhez a 

csapatot, Balázs ráadásul egyéniben is értékes 5. helyeket szerzett. 
Mérszáros Ákos elsősorban a búvár versenyszámokban volt érdekelt, ahol 2 döntőt is úszhatott. 
 

A lányoknál Pernyész Dorottya megkoronázta káprázatos utánpótlás pályafutását, hiszen az 50 

és a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is magabiztosan győzött, folytatva a nem mindennapi 
sorozatot, hiszen így ez volt sorozatban a 4. junior világesemény, amikor magyar versenyző 
nyeri ezeket a számokat! 
Mind a 4 egyéni számában országos csúcsot úszott Suba Sára, aki rendre szoros versenyekben, 

tizedekkel maradt le az aranyéremről, hagyva ezzel magában némi hiányérzetet. 
Linzenbold Zsófia, Borka Panna, Szili Ágnes és Sztancsik Mária a dicséretes egyéni 
szereplések mellett remekül helyt álltak a váltókban, egymást büszkén helyettesítve erős 
csapatokat alkottak a 2 egyéniben kiemelt társukkal. 
Szabó Száva a mezőny egyik legfiatalabb tagjaként egyéni csúccsal végzett mindkét számában, 
nagyon hasznos tapasztalatokkal készülhet majd a következő megmérettetésre. 
 

Külön kiemelendő, hogy a csapat erejét jól mutatja a váltókban szerzett érmek száma, hiszen a 
lehetséges 6 váltóból 4-ben érmet szereztünk, ráadásul 3-ban az aranyéremhez is közel voltunk. 
Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a sokat úszó, egyéniben éremesélyes versenyzőket 
próbáltuk mentesíteni a délelőtti váltó előfutamokban, az előzetesen nehezen kalkulálható 
erőviszonyok miatt 2 váltóban is kiestek a csapataink, amik miatt maradt azért némi hiányérzet 
bennünk. Összességében az előfutamokból nem továbbjutó 4x50-es mix, és a 4x100-as női 
váltó nem valószínű, hogy érmet nyert volna, ettől függetlenül a mezőny erejét látva a jövőben 
megfontoltabb döntésekre lesz szükség. 
 

Összességében a 6 arany-, 8 ezüst és 5 bronzéremmel maradéktalanul elégedettek lehetünk, az 
éremtáblázat második helye, és a kiugróan magas összes éremszám számításaink szerint a 

valaha volt legeredményesebb junior világbajnoki szereplést jelenti, amire méltán lehet büszke 
a magyar búvársport. 
Kiemelném, hogy a legeredményesebb versenyzők zöme még jövőre is junior korú, kiváló 
alapot képezve ezzel a hasonlóan eredményes folytatáshoz. 
 

 

Összeállította: 
Kókai Dávid 

csapatvezető 



 

 

Hátsó sor: Mészáros Ákos, Lipők Larion, Pázmányi Sándor, Kiss Nándor, Béres Attila, Pálfi János, 
Márton Balázs, Kókai Dávid (edző) 

Első sor: Veress András, Pernyész Dorottya, Suba Sára, Borka Panna, Szili Ágnes, Szabó Száva, 

Linzenbold Zsófia, Sztancsik Mária, Szabó László (edző) 



 

 

 

 

 

Beszámoló a XXI. CMAS Felnőtt Uszonyosúszó 
Világbajnokságról 

 

 

Helyszín: Tomszk, Oroszország 

Időpont: 2021. 07. 3-9. 

Résztvevő országok száma: 30 

Versenyzők száma: 324 fő 

 

Résztvevők:  
 

Versenyzők és egyesületük: 
 

 Senánszky Petra  - Debreceni Búvárklub 

 Szabó Anita   - Debreceni Búvárklub 

 Suba Sára   - Debreceni Búvárklub 

 Varga Kristina  - BVSK Eger 

 Károlyi Csilla   - Eötvös DPSE Orosháza  

 Stadler Csenge  - Kaposvári Adorján SE 

 Blaszák Lilla   - Bácsvíz KVSC 

 

 Bukor Ádám   - Győri Búvár SE  

 Sincki Ádám   - Győri Búvár SE 

 Mozsár Alex   - Mátrai Erőmű Bávárklub 

 Cséplő Kelen   - Amphora BK 

 Holoda Péter   - Debreceni Búvárklub 

 Pázmányi Sándor  - Debreceni Búvárklub 

 Lengyeltóti Bence  - Kaposvári Adorsján SE 

 Hamlin Matthew  - Kaposvári Adorsján SE 

 Gruber Kornél  - Bácsvíz KVSC 

 

Segítő:   Senánszky Zsolt 
Edzők:   Veress András    

Jakoda Tibor 

Csapatvezető:  Kókai Dávid 



Eredmények:  

Aranyérem:   Senánszky Petra – 50 m uszonyos gyors 

Senánszky Petra – 100 m uszonyos gyors  

Varga Krisztina – 200 m uszonyos gyors 

Bukor Ádám – 200 m felszíni úszás 

4x100 méteres mix uszonyos gyors váltó – Holoda Péter, Cséplő 
Kelen (előfutamban Hamlin Matthew), Varga Krisztina, Senánszky 
Petra - Világcsúcs 

 

Ezüstérem:  Varga Krisztina - 50 m uszonyos gyors 

Varga Krisztina – 100 m uszonyos gyors 

Mozsár Alex - 400 m felszíni úszás 

Lengyeltóti Bence – 200 m uszonyos gyors 

Pázmányi Sándor – 1500 m felszíni úszás 

 

Bronzérem:   Cséplő Kelen – 400 m uszonyos gyors  

Bukor Ádám – 400 m felszíni úszás 

Lengyeltóti Bence – 400 méteres uszonyos gyors 

4x200 felszíni női váltó – Suba Sára, Szabó Anita, Blaszák Lilla, 

Károlyi Csilla 

 

4. hely: 4x100 felszíni női váltó – Károlyi Csilla, Suba Sára, Senánszky Petra, 
Varga Krisztina 

4x200 felszíni férfi váltó – Mozsár Alex, Hamlin Matthew, Gruber 

Kornél, Bukor Ádám 

 

5. hely:  Szabó Anita – 400 méteres felszíni úszás – Országos csúcs 

Stadler Csenge – 400 m uszonyos gyors 

   Holoda Péter – 50 m uszonyos gyors 

 

Összesen:  
 

1 felnőtt világcsúcs 

7 felnőtt országos csúcs 

5 Aranyérem 

5 Ezüstérem 

4 Bronzérem 

 

Éremtáblázat 2. helye! 

 

 

 

 

 



Szöveges beszámoló: 
 

Az 5 órás időeltolódásra és az itthonitól jelentősen eltérő viszonyokra tekintettel 8 nappal 

korábban, már június 27-én, vasárnap útnak indult a 20 fős magyar csapat. Terveink szerint 4 

nappal korábban szerettünk volna menni, de a repülőjegy lehetőségek miatt végül egy teljes hét 
állt rendelkezésünkre az akklimatizációra. Mint utóbb kiderült, jobban is jártunk így, hiszen a 

helyi klímára, időjárásra, napközbeni és éjszakai fényviszonyokra meglehetősen érzékenyen 
reagáltak a versenyzők, az első néhány napban jelentős teljesítmény csökkenést, és 
hangulatingadozásokat tapasztaltunk. 
Szerencsénkre már a reptéren fogadott minket (a szervezőnk által hozzánk rendelt kísérő 
önkéntesen kívül) egy kint tanuló magyar egyetemista, aki a helyi viszonyokat remekül ismerve 
végig nagy segítségünkre volt, minden versenyünkön ott volt és szurkolt, minden 
kívánságunkat igyekezett teljesíteni a teljes ottlétünk alatt. Kiválóan beszél oroszul, javasoljuk 
a későbbi hazai rendezvényekre is igénybe venni orosz tolmácsként. 
 

Az előzetes információinkkal ellentétben a Moment Hotelben lettünk elszállásolva, ami egy kis 
méretű, inkább hostelnek nevezhető hely, ugyanakkor mindenben megfelelt a céljainknak. 

Alkalmazkodnunk azért kellett, hiszen a vasútállomás közvetlen szomszédságában, egy lelakott 
lakótelep részeként helyezkedik el, de a szobák és azok tisztasága megfelelőnek bizonyult, az 

ellátás pedig minőségét tekintve rendben volt. Elsőre furcsa volt, hogy dobozokban kaptuk az 
ételt, nem helyben készítették, de a közeli boltból rendszeresen kiegészítve megfelelő ellátásban 
részesültek a versenyzők. 
A közlekedés az első héten végig taxikkal, saját költségen oldottuk meg, a második héten pedig 
a hozzánk rendelt busz szállított minket a kb. 10 percre lévő uszodához. 
 

A tomszki uszoda egy kiváló létesítmény, mindenben maximálisan megfelelt a versenyhez 

elvárható színvonalnak, a helyi rendezők pedig véleményünk szerint a sportág eddigi 
történetének egyik legmagasabb színvonalú versenyét szervezték oda. A városban rengeteg 
helyen kihelyezett óriásplakátoktól kezdve a hatalmas molinókon át a rendkívül igényes videók 
és kisfilmekig sok apró és nagy dolog szolgálta a magas színvonalú rendezést, valamint a 

megnyitó ünnepség is talán az utóbbi időszak legjobbja. 

 

Miklós Tamás és Holczmüller Anikó előzetes szervező munkájának is köszönhetően az 

utazásunk és az ottlétünk végig zökkenőmentes volt, ha helyszínen pedig a már említett helyi 
segítőn túl ismét Senánszky Zsolt érdemel külön köszönetet, hatalmas érdemei vannak a sikeres 
szereplésben. 
 

Szakmai értékelés: 
 

Az elmúlt másfél év eseményei után nehéz volt felmérni, hogy melyik nemzet milyen erősségű 
csapattal érkezett, de mi tudtuk, hogy amennyiben a mieink hozzák az előzetesen elvárt 
teljesítményeket, akkor ismét az éremtáblázat dobogóján végezhetünk. 

 



Az eredményeinket elemezve a korábbi világversenyekhez képest láthatóan 
kiegyensúlyozottabbá vált a csapat, hiszen az uszonyos gyorsúszó versenyszámok mellett a 
közép-, és hosszú távú felszíni számokban is dominálni tudtak a magyar versenyzők. 
A felszíni sprint és a búvár versenyszámokban jelentős lemaradásban vagyunk, amelynek okát 
a közeljövőben vizsgálni fogjuk, és a megszerzett tapasztalatokat felhasználva ezen is 
próbálunk tovább erősíteni. 
 

A női versenyzőink közül kiemelkedett Senánszky Petra, akit a teljes nemzetközi mezőny egyik 
legnagyobb ikonjának kijáró tisztelet övezett végig a versenyen. Annak ellenére, hogy a 
helyszínen tudta meg, hogy végül mégsem utazhat a tokiói Olimpiára, rendkívül stabilan és 
magabiztosan hozta a versenyszámait, avatatlan szemnek is egyértelmű dominanciával, nagy 

fölénnyel uralta az 50 és a 100 méteres uszonyos gyorsúszó versenyszámokat, valamint 

káprázatos időeredményt úszva hathatósan segítette az aranyérmes mix váltót is, egyéni 
csúccsal pedig a felszíni kvartettet. 

Varga Krisztina jó formájára tekintettel sok számot vállalt, amely végül meg is hozta a 
gyümölcsét, hiszen az 50 és 100 méter ezüstérme mellett megszerezte pályafutása első egyéni 
világbajnoki címét a felnőtt mezőnyben is, amit 30 perccel később követett a váltóban szerzett 

arany is. 

A felnőtt mezőnyben először versenyző Szabó Anita országos csúccsal szerzett bravúros 5. 
helyezést a 400 méteres felszíni úszásban, a rutinos Károlyi Csilla pedig 200 felszínen lett 6., 
amivel mindketten egyéni világjátékok kvótákat szereztek. 

Stadler Csenge 400-as 5. helye minden dícséretet megér, csakúgy, mint Blaszák Lilla egyéni 
rekordjai, a junior VB-n 2 héttel korábban érmeket halmozó Suba Sára pedig századokkal 
maradt csak le a Világjátékokat érő helyekről. 
A 4x200 méteren szerzett bronzérem mellett örömteli, hogy a női szekció kivívta a Világjátékok 
szereplés jogát, hiszen a 4x100 méteres váltó 4. hellyel magabiztosan kvalifikálták magukat, 

ráadásul a bővülő program miatt ez 4x50 méteres felszíni kvótát is ér. 
 

A férfiaknál a Mozsár Alex - Bukor Ádám duó egész évben külön klasszist képviselt, és bár a 
vége a vártnál nehezebben alakult nekik, a 200 és 400 méteres felszíni úszásban mindketten ott 
lesznek jövőre Birminghamben. Ádám nagy versenyben szerzett aranyérmet 200-on, Alex 

pedig egy kiélezett taktikai csatában örülhetett ezüstnek 400-on. 

Külön dicséretet érdemel Pázmányi Sándor, aki a junior VB után itt is nagyot versenyzett 1500 
méteren, amellyel végül ezüstérmet szerzett a felnőttek között. 
Holoda Péter 50 méteres 5. helye lett a legjobb férfi sprinter eredményünk, ami sajnos elmarad 

az előzetesen vártaktól, hiszen Sincki Ádám a remek délelőtti úszása után 8. lett a döntőben, 
100 méteren pedig a Holoda – Cséplő duó végül balszerencsésen a 7.-8. helyen végzett. 
A hagyományainkhoz hűen viszont a 200 és 400 uszonyos gyorsban remekeltek a magyarok, 
hiszen meglepetésre Lengyeltóti Bence és Cséplő Kelen remekül versenyezve, együtt állhattak 
dobogón. 

Gruber Kornél és Hamlin Matthew egyéni számaikban némileg elmaradtak az előzetesen 
vártaktól, de a váltó versenyszámokban mindketten nagyon hasznos tagjai voltak a csapatnak. 
A 4x200-as váltó 4. helye után a zárónapon a fiúk nem tudtak döntőbe kerülni a 4x100 méteres 
versenyben, így sajnos lemaradtak a Világjátékokat érő helyekről. 



A 4x100 méteres mix váltó hozta az egész verseny talán legfantasztikusabb teljesítményét, 
hiszen a Holoda Péter-Cséplő Kelen-Varga Krisztina-Senánszky Petra négyes az előzetesen 
várakozásokat is magasan túlszárnyalva, döbbenetes időt úszva, közel 3 másodpercet faragva a 
korábbi világcsúcson lett aranyérmes, esélyt sem adva az egyébként rendkívül erős orosz és 
ukrán csapatnak. 

Az idei világbajnokság a jövő évi Világjátékok egyetlen kvalifikációs versenyeként különösen 

fontos volt, ebben a tekintetben a nőknél elégedettek lehetünk, a férfiaknál maradt 
hiányérzetünk: 

 
 

Az összesített éremtáblázat végeredménye: 
 

 

 

Összességében a 5 arany-, 5 ezüst és 4 bronzéremmel elégedettek lehetünk, az éremtáblázat 
második helye, és a megszerzett világjátékok kvóták jól mutatják, hogy továbbra is a sportág 
közvetlen élmezőnyébe tartozunk, amire méltán lehet büszke a magyar búvársport. 
 

 

Összeállította: 
Kókai Dávid 

csapatvezető 

Résztvevő 
országok száma

Kvótát szereztek Lehetséges meghívott

női 20 -
férfi 22 -
női 18 - Károlyi Csilla, Suba Sára
férfi 17 -
női 16 Károlyi Csilla
férfi 19 Bukor Ádám, Mozsár Alex
női 13 Szabó Anita
férfi 17 Mozsár Alex, Bukor Ádám
női 17 Senánszky Petra, Varga Krisztina
férfi 22 Holoda Péter
női 17 Senánszky Petra, Varga Krisztina
férfi 24 - Holoda Péter

női 15
Károlyi Csilla, Suba Sára, 

Senánszky Petra, Varga Krisztina
férfi 10 -

100 uszonyos gyors

4x100 (és 4x50) felszín

Versenyszám

50 búvár

100 felszín

200 felszín

400 felszín

50 uszonyos gyors


