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Helyszín: Németország, Störitzsee
Tájolós válogatott - egyéni versenyszámok
Junior lány
Májer Zsófia
Hofmeister Alíz
Kremmel Daniella
Mezei Rozi

Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Amphora BK
Amphora BK

Junior fiú
Szász Tamás
Várszegi Vendel
Cséplő Kelen

Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Amphora BK

Felnőtt nő
Hatházi Katalin
Wágner Zsófia

Amphora BK
Csepel Búvár SE

Felnőtt férfi
Balázs Péter
Poremba Marcell

Amphora BK
BHG-Újbuda BK

Tájolós válogatott - csapat versenyszámok
MONK
Nő
Hatházi Katalin
Wágner Zsófia

Amphora BK
Csepel Búvár SE

MONK
Férfi
Balázs Péter
Cséplő Kelen

Amphora BK
Amphora BK

Junior Mix
Szász Tamás
Hofmeister Alíz

Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE

Csoportos
Nő
Hatházi Katalin
Wágner Zsófia
Hofmeister Alíz
Májer Zsófia

Amphora BK
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE

Csoportos
Férfi
Balázs Péter
Cséplő Kelen
Szász Tamás
Várszegi Vendel

Amphora BK
Amphora BK
Csepel Búvár SE
Csepel Búvár SE

Augusztus 23.-24.
Kényelmes pakolás és utána indulás másnap reggel 6 órakor. Találkozó 6.30-kor a válogatott
többi tagjával a parkolóban. Hosszú utazás után, többszöri megállásokkal délután
megérkeztünk a táborba. Minden testrészünk elzsibbadt, de örültünk, hogy kiszállhatunk az
autóból. Túlestünk a lepakoláson és a kulcsok átvételén, mindenki elfoglalta a szobákat kicsi
átalakítással. Ami hiányzott a szállásról egy hűtő, ami a nagy melegben segített volna az
italok, édességek hűtésében. Az emeletes ágyak nem éppen megfelelőek a kényelmes és
nyugodt pihenésre, így megpróbáltunk mindenkit alsó ágyon elhelyezni, illetve a magas ifi
fiúk hosszú végtagjainak elhelyezése gondot okozott!
A válogatott ruhák szétosztása megtörtént, név szerint!
A vacsoráról lecsúsztunk, mivel tájékoztatás hiányában nem tudtuk meddig lehet étkezni. A
konyhás nénivel megbeszélve kaptunk valami ennivalót, illetve mindenki megette az
otthonról hozott szendvicseket.

Augusztus 25.
Megkezdődtek az utolsó edzések a verseny előtt. a felmérés nagy dilemmát okozott, mivel a
víz szintje lejjebb ment, a behelyezett pálya olyan szögben volt, hogy a stégek eltakarták. a
talaj nagyon vizes és süllyedős volt, illetve az egyik stégre kellett a felméréshez a lábat
helyezni! Körülbelül 3 órát vett igénybe Petyával, és Tibivel mire a pontos felmérő helyet
megtaláltuk. Nehezen, de sikerült felmérni az edzőpályát és mindenki elindult úszni egyet.
Kosztin Tiborral megbeszéltük, hogy ki mennyit úszik aznap. A csapat jól összecsiszolódott,
jókedv, egymás segítése dominált, így nagyon pozitív hangulatban vártuk a verseny kezdetét.
A regisztrációnál kicsi bonyodalom lépett fel, mert az átutalásban minden a szervezőkhöz
érkezett és az utólagos egy nap utalását, pedig a tábornak kellet volna fizetni. ebből többnapos
herce-hurca alakult ki, aminek az lett a vége, hogy az illetékes személy az utolsó nap azt
mondta minden rendben, másnap a recepciós kereste a számlát!
A matricákat köszönjük Petyának, mivel csak úgy lehet indulni nemzetközi versenyen, hogy a
bóján, illetve a palackon a név fel van tüntetve. Ezzel a csapat nem rendelkezett. Amíg ez
nincs meg nem is lehetett bójákat próbáztatni!!!!!
Este a megnyitó ünnepség után a csapatvezetői megbeszélés volt, ahol az 5-ös számot sikerült
húznunk.

A csapatvezetői után beszámoltam az elhangzottakról, illetve megbeszéltük, hogy minden nap
este megbeszélést tartunk az aktuális napról és a következő nap teendőiről.

Augusztus 26. MONK
Nők: 5-ös rajtszámunknak köszönhetően már jó pár csapat beérkezett, de jó időt nem úsztak.
Kis szerencsével és nagyon kevés kereséssel sikerült az első helyen végezni.
Férfiak: Petya és Kelen sikeresen végigment a pályán, de a keresés miatt leszorultak a
dobogóról.
A mix monkon sajnálatos módon a Tomi gömbjének elengedett a ragasztója, így kézzel
tartotta végig amíg úsztak! De nem adták fel!!! Petya segítségévek úszás után gyors ragasztás
történt, illetve az edzőpályán úszás, a szorzó és a parallel selejtező miatt.
Idéntől mindenkinek kellett selejtezőt úsznia, a kvalifikációból Petya, Tomi, Vendel, Wágner
Zsófi, Dana, Aliz jutott tovább a pénteki döntőbe!

Augusztus 27. Csillag
Férfiak délelőtt, nők délután indultak. A fiúk jól teljesítettek Petya 2., Tomi 1., Kelen
holtversenyben 2., Vendel 5. helyen zárt. A lányok mind pályát úsztak, Katika 4., Wágner
Zsófi 6. helyezést ért el. Az ifi lányok az erős mezőny közepén végeztek. Zsófi 9., Alíz 10.,
Rozi 11.
Este az eredményhirdetésen és a megbeszélésen gratuláltunk a csapatnak!
Tomi 18. születésnapját a csapat együtt megünnepelte, és meglepetésre a szervezők is
bemondták az eredményhirdetés közben!!!

Augusztus 28. 5 bója
Nők délelőtt, férfiak délután. Mindenki jót úszott, Kati és Petya első helyezést ért el. Tomi 2.,
Vendel 4. helyezett lett. Többiek a középmezőnyben végeztek. Májer Zsófi 10., Alíz 15., Rozi
16., Wágner Zsófi 12., Kelen 13., Marci 21.
Katikának élete első egyéni aranyérmét jelentette ez az elsőség!

Augusztus 29. M gyakorlat
Férfiak délelőtt, nők délután. Ez az a sport, amiben a tapasztalt versenyzők is követnek el
kezdő hibákat. Az első indulás után néztük, hogy Marci miért úszik el 20 métert, de Petya

megnyugtatott, hogy jó a rajt. Petya úszása után kiderült, hogy mégsem. Miután ő is elúszott,
hirtelen az egész csapat elkezdte felmérést ellenőrizni, mivel valami nem stimmelt és az ifi
fiúk egy órán belül indulnak. A magyar válogatott a két felmérési pont között futott a felmérő
cuccokkal! Petya az úszás után futott segíteni felmérni, kiderült rossz tájékoztatást kaptunk
reggel a rajt tekintetében, de korrigáltunk a fiúk úszásáig. Gyors újramérés és úszás! Nagy
idegeskedés után a fiúk sikeresen teljesítették a pályát, Tomi 3., Vendel 4., Kelen 8. helyezést
ért el. A lányok délután így nyugodtabban készültek a versenyszámra. Katika megérdemelten,
szép úszással megnyerte a számot, Májer Zsófi 8., míg a többiek a középmezőnyben végeztek.
Alíz 11., Dana 14., Wágner Zsófi 13., Marci 14.
Este eredményhirdetés, sokat tapsoltunk és átbeszéltük a napot!

Augusztus 30. Parallel
Délelőtt lezajlott az előselejtező és a döntőket tartották délután. Nagyon izgultunk. Tomi
nagyon nehéz ágat kapott a döntőbe jutásért! Mindhárom fiúnk a döntőig jutott, ahol Petya és
Tomi első lett, míg Vendel a második helyezést érte el. a lányoknál Wágner Zsófi 6., Alíz 10.,
Dana az előkelő 4. helyen végzett!!!
Összességében eredményesen zártuk a napot és a fiúk még csobbantak egyet annak
érdekében, hogy a másnapi csoportos jól sikerüljön.

Augusztus 31.. Csoportos
Mindkét csapatunk második helyen végzett! De úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy
mennyire fiatalok a fiuknál 3-an, lányoknál 2 fő, ez nagyon szép eredmény.

Általánosságban negatívumok a versenyről:
•
•
•
•
•

•

Az utazás megszervezése, segítése nem zajlott zökkenőmentesen. Az utolsó héten még
nem tudta a csapat hogyan utazik az EB-re!
Az utazási költségek előre, átgondolt tervezése hiányzott!
Nem a csapatvezető, sem a versenyző feladata a saját bankszámlájáról előlegezni az
utazási költségeket!
Szállás (szervezetlenség az elején). Fent említett utalási problémák.
Étkezés: mind minőségben, mind mennyiségben nem volt teljesen megfelelő. Egy
sportolónak a sportoláshoz szükséges energia –és tápanyagbevitelére kiemelt módon
kell figyelni.
A formaruha mérete nem minden esetbe stimmelt, illetve a két póló egy hétre mosás
nélkül eléggé nehézkes.

•
•
•

•

Az úszósapka egy egységes képet mutat a válogatottról, minden nemzetnek volt sajátja
igaz nekünk is, csak uszonyosúszás felirattal.
Sajtóssal a kapcsolatot csak Messengeren lehetett tartani.
Internet alig volt a táborban. Képek eljuttatása nagyon nehézkes volt. Telefonon jó
képeket készíteni távolról lehetetlen. Saját mobilnet alkalmazása mellett küldtük a
képeket. És ha nincs?
A palackok töltésénél mindig rá kellett mérni a nyomásra, mert nem mindig a
megfelelő helyre volt téve a töltött palack.

Általánosságban pozitívumok a versenyről:
•
•

Egy helyen volt minden, nem kellett utazni.
A verseny lebonyolítása megfelelő volt, csak egyszer történt
versenyszámokban.

csúszás a

Összességében gratulálok az egész csapatnak, köszönöm, hogy együtt ismét megcsináltuk az
Európa bajnokságot!

Szászné Bundy Erzsébet

Eredményeink:
MONK:
Férfi: 6. helyezett
Nő: 1 helyezett
Mix: 6. helyezett
Csillag gyakorlat:
Felnőtt férfi
Balázs Péter 2. helyezett
Junior fiú
Szász Tamás 1. helyezett
Cséplő kelen 2. helyezett, holtversenyben a német Jannik Buhr-ral
Várszegi Vendel 5. helyezett
Felnőtt nő
Hatházi Katalin 4. helyezett
Wágner Zsófia 6. helyezett
Junior nő
Májer Zsófia 9. helyezett
Hofmeister Aliz 10. helyezett
Mezei Rozi 11. helyezett
5 bója:
Felnőtt nő
Hatházi Katalin 1. helyezett
Wágner Zsófia 12. helyezett
Felnőtt férfi
Balázs Peter 1. helyezett
Poremba Marcell 21. helyezett
Junior fiú

Szász Tamás 2. helyezett
Várszegi Vendel 4. helyezett
Cséplő Kelen 13. helyezett
Junior nő
Májer Zsófia 10. helyezett
Hofmeister Alíz 15. helyezett
Kremmel Daniella 16. helyezett
Slalom:
Férfi
Poremba Marcell 14. helyezett
Junior
Szász Tamás 3. helyezett
Várszegi Vendel 4. helyezett
Cséplő Kelen 8. helyezett
Junior nő
Májer Zsófia 8. helyezett
Hofmeister Alíz 11. helyezett
Kremmel Daniella 14. helyezett
Felnőtt nő:
Hatházi Katalin 1. helyezett
Wágner Zsófia 13. helyezett
Paralell:
Felnőtt nő
Wagner Zsófia 6. helyezett
Junior nő
Kremmel Daniella 4. helyezett
Hofmeister Aliz 10. helyezett
Felnőtt férfi
Balázs Péter 1. helyezett
Junior férfi
Szász Tamás 1. helyezett
Várszegi Vendel 2. helyezett

Csoportos tevékenység:
Nők: 2. helyezett
Férfi: 2. helyezett

Érmek megoszlása:

Név

Egyesület

Érmek megoszlása
arany ezüst bronz

Hofmeister Aliz

Csepel Búvár SE

Szász Tamás

Csepel Búvár SE

Várszegi Vendel

Csepel Búvár SE

2

Májer Zsófia

Csepel Búvár SE

1

Hatházi Katalin

Amphora BK

3

1

Wágner Zsófia

Amphora BK

1

1

Balázs Péter

Amphora BK

2

2

Cséplő Kelen

Amphora BK

1
2

2

2

1

