Beszámoló a 16. Junior Uszonyosúszó Világbajnokságról
Helyszín: Sharm El-Sheikh- Egyiptom
Időpont: 2019.július 28- augusztus 04.
Résztvevő országok száma: 29
Versenyzők száma: 265 fő
Résztvevők:
Versenyzők és egyesületük:
Kiss Blanka
Linzenbold Zsófia
Stadler Csenge
Király Eszter
Varga Jázmin Kata
Varga Réka Szandra
Losonczi Flóra
Deme Dorka
Eperjesi Mirtill

- Debreceni Búvárklub
- Debreceni Búvárklub
- Kaposvári Adorján SE
- Kaposvári Adorján SE
- Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub
- Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub
- Bácsvíz KVSC
- Mátrai Erőmű Búvárklub
- Mátrai Erőmű Búvárklub

Kolonics Milán
Cséplő Kelen
Tóth Péter
Horváth Balázs
Pázmányi Sándor

- Bácsvíz KVSC
- Amphora Búvárklub
- Békéscsabai ÚK
- Békéscsabai ÚK
- Debreceni Búvárklub

Segítő:
Edzők:

Mazuch András
Kovács László
Kókai Dávid
Kosztin Tibor
Valach Dávid
Veress András

Csapatvezető:

Eredmények:
Aranyérem:

Linzenbod Zsófia 50m ugy 22,53

Ezüstérem:

Stadler Csenge 200m ugy 1:49,28
Cséplő, Tóth, Linzenbold, Stadler 4×100 ugy 3:07,9
Linzenbold Zsófia 100m ugy 49,77
Stadler Csenge 400m ugy 3:54,31
Kiss Blanka 400m bú 3:13,4
Varga Jázmin Kata 400m fú 3:22,37 Junior OCS
Linzenbold, Varga, Kiss, Deme 4×100m fú 2:50,88
Kiss Blanka 100m bú 40,25
Deme Dorka 400m fú 3:23,37 Ifi OCS
Deme Dorka 200m fú 1:34,5
Király Eszter 400m ugy 3:54,53
Kolonics Milán 200m ugy 1:39,33
Stadler Csenge 100m ugy 49,95
Eperjesi Mirtill 400m bú 3:25,72
Varga Jázmin Kata 800m fú 7:11,17
Cséplő Kelen 400m bú 3:09,05
Pázmányi Sándor 800m fú 6:53,72

Bronzérem:

4. hely:

5. hely:

6. hely:

Király Eszter 200m ugy 1:50,74
Összesen:
2 Országos csúcs
1 Aranyérem
2 Ezüstérem
5 Bronzérem
Éremtáblázat 5. helye

Szöveges beszámoló:
Utazás:
Az utazás repülőgéppel, az Egypt Air légitársaság gépével történt. Egy cairoi átszállással
értünk a helyszínre, ahol már a szervezők által biztosított busz várt minket. A csapat
rendezetten, kulturáltan viselte az utazással járó szekatúrát. Mindünknek nagy segítségére volt
az a döntés, hogy a csapat egységes, zöld Jako pólóban utazzon, amely nagyban
megkönnyítette a csapat egyben tartását és nem mellesleg jól néztünk ki! Minden csomag
rendben megérkezett. A visszaút hasonlóan zajlott le.
Ellátás:
Szállásunk és étkezéseink a Sweet Dreams Hotel 4 csillagos szekciójában volt, amely európai
szemmel inkább a 3 csillag alsó kategóriájának felelt meg. A szobák alvásra, pihenésre
alkalmasak voltak, így az ember hamar túltette magát a tisztaság viszonylagos hiányán. Az
étkezés szinte minden esetben próbára tette az ember türelmét. A hotel valószínűleg nem volt
arra fölkészülve, hogy a teljes mezőny (a szállóvendégek mellett) egy időben veszi ostrom alá
az étkezdét. Az étterem előtt is és a pultoknál is kígyózó sorok várták a sportolókat. Az étel
minősége, bár az íze eltért a számunkra megszokottól megfelelő volt. Aki akart jól tudott
lakni, még ha nem is jóízűen.
A csapat felkészültségét és fegyelmét dicséri, hogy a külső és belső fertőzések mindenkit
elkerültek.
Versenyrendezés:
Nem kétlem, hogy a szervezők mindent megtettek azért, hogy a rendezés jól sikerüljön. Azt
sem kétlem, hogy a maximumot nyújtották. De az látszott, hogy bár hathatós segítséget
kaptak a CMAS uszonyos bizottságának tagjaitól, a verseny adta kihívások sok esetben
túlnőttek rajtuk.
Bár a végére belejöttek, kellett pár nap, amíg az „egyiptomi pontos időből” valós pontos idő
vált a buszok indulásánál. Ez jellemzően azokat sújtotta, akik az első turnusban melegítettek.
Akadtak vélt hibákon alapuló kizárások és irreális, hamis idővel történő nevezések jórészt
Egyiptom csapatánál. Sajnos ez utóbbi többek között a mi versenyzőinket is hátrányosan
érintette. A 200 m női felszín előtt egy panel hiba miatt 5-8 percig a rajtkövön váratták az
úszókat… árnyék nélkül, 40 fokban…
A legkirívóbb eset a női 50m búvárúszás, egy 18-19 másodperces versenyszám döntője volt,
ahol az időmérő rendszer hibája miatt nem volt értékelhető eredmény. Erre előhalásztak olyan
kézzel mért időket, amelyek közül az első 2 versenyző világcsúcson belül úszott nem
kevesebb, mint 3!!! másodperccel, a mezőny második fele pedig 20-25-tel rosszabbat. És ezt
tetézték azzal, hogy ez alapján hirdették ki a dobogósokat.

Többek véleményét osztom, ha kijelentem, hogy a CMAS részéről hiba volt ebben az
időpontban ezen a helyszínen világversenyt rendezni. Persze csak akkor, ha a versenyzők és
az általuk nyújtott teljesítmény minősége érdekel valakit. Az árnyékban 40 fokos meleg 45
fokos hőérzettel párosult. A rajtkövek égettek. A víz 28-29 fokos volt.
Vélhetően az extrém körülmények miatt a versenyen mindössze 3 világcsúcs született; a férfi
50m felszíni úszásban a női 4×50 fú váltban és női 400 uszonyos gyorsúszásban – 2 sprint és
egy 2 éve megrendezésre kerülő versenyszámban.

A Magyar Csapat szakmai értékelése:
A Magyar csapat versenyzői az első napi fáradtság és döbbenet után a legjobb stratégiát
választották; alkalmazkodtak. Legalábbis fejben. Nem panaszkodtak, nem siránkoztak, hanem
eldöntötték, hogy bármely körülmények között ki hozzák magukból a legjobbat. A 8 érem,
amelyből kettő váltóhoz köthető azt jelzi, hogy sikerült nekik!
További reményre ad okot, hogy az érmet szerzett versenyzők több mint fele még jövőre is
junior korosztályban versenyzik. Sőt ifjú világbajnokunk Linzenbold Zsófoia még 3 évig,
Deme Dorka még két évig!
Linzenbold Zsófia a maga két egyéni (arany, bronz) és egy váltó (ezüst) érmével kiemelkedik
a csapatból. Minden versenyszámában egyéni legjobb időket úszott és neki köszönhetően
hallhattuk és énekelhettük együtt! a Magyar Himnuszt! Rutinos versenyzőink, Stadler Csenge
és Kiss Blanka erős mezőnyben mutatták meg, hogy korosztályuk elitjében vannak, Varga
Jázmin pedig elsőéves juniorként fergeteges országos csúccsal szerzett értékes érmet 400men. Egyéni helyezéseket tekintve Deme Dorka a 400as ifi országos csúcsával és két 4.
helyével, Pázmányi Sándor és Cséplő Kelen az 5. helyével előre vetíti a következő évek
generációjának sikereit. Feltétlen elismerést érdemel Király Eszter és Kolonics Milán.
Mindketten egyéni legjobb időkkel óriási csatában szorultak le a dobogóról.
A verseny során komoly, az eredményeket is befolyásoló döntéseket kellett hozni az edzői
csapat részéről. Ezek közül kiemelkedik, a mix 4×100m-es uszonyos gyors váltó összeállítása,
amely menet közben változott az itthonihoz képest. Végeredményben az edzők megbeszélését
és demokratikus szavazását követően hoztuk meg a csapat számára legjobb időeredményt
biztosító összeállítást.
Váltóink közül a 4×200as női váltó sajnos kizárásra került egy mindig vitatható „mélyúszás”
végett. Ahogy a mix 4×100as uszonyos gyors váltó ezüstérme nyitotta, úgy a 4×100as női
felszíni váltó bronzérme zárta s foglalta keretbe egyiptomi szereplésünket, amelyről
összességében elmondható, hogy többségét tekintve fiatal csapatunk eredményesen vett részt
a viadalon.

Összeállította:
Veress András
Mellékletek: Versenyjegyzőkönyv,
Csapatkép

Álló sor hátul: Kókai Dávid (edző), Valach Dávid, Kolonics Milán, Cséplő Kelen, Veress András (edző)
Álló sor elöl: Kiss Blanka, Pázmányi Sándor, Deme Dorka, Eperjesi Mirtill, Stadler Csenge, Király
Eszter, Varga Jázmin, Varga Réka, Kovács László (edző)
Guggolnak: Szabó László (edző), Losonczi Flóra, Linzenbold Zsófia, Horváth Balázs, Tóth Péter, Kosztin
Tibor (edző)

