
  

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Nyári EYOF 

Besztercebánya, Szlovákia - 2022. július 24-30. 

 

Sportági Beszámolók 

 

Nyári EYOF beszámolójának 2. számú melléklete 

 

A sportszakmai beszámoló a sportági beszámolókkal zárul. Az 2. számú mellékletben található 

összegzéseket a sportági vezetőedzők, sportágvezetők, szövetségi kapitányok állították össze a MOB 

által előre kiadott egységes szempontrendszer alapján, amelyeket változatlan formában adunk közre. 

Ahol kisebb formai változtatásokat eszközöltünk a rövidebb terjedelem érdekében, ott jeleztük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szövetségek, szakemberek részére előre kiadott szempontrendszer a sportági 
beszámoló összeállításhoz 

 

 

XVI. Nyári EYOF  

Besztercebánya / 2022. július 24-30. 

Sportági Beszámoló 

Kérjük szépen a lenti pontokat meghagyni a szövegben és 

pontonként kitölteni a szakmai beszámolót! 

 
 
Sportág: 
Szakág(ak): 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 

 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  

 
 



3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.).  
Csapatsportágak esetén is kérünk egy rövid egyénenkénti értékelést a versenyt követően.  
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

6. Észrevételek, javaslatok 
Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportág: Atlétika 
Szakág(ak): 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): Scherer Tamás, UP referens 
 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 Atlétáink edzőikkel egyesületi szinten készültek, a csapat nagy része edzőtáborban is volt 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 

  A kiválasztásban Scherer Tamás UP referens munkáját segítették a szakágvezetők: Török 
Krisztián – dobószakág, Tóthné Stupián Anikó – középtávfutószakág, Petrovai József – 
ugrószakág ill. Scheidler Géza, szakmai igazgató. A kiválasztás tekintetében a korábbi 
utánpótlás referens Kovács Zoltán által összeállított névsorra kiválóan lehetett alapozni. 

 A halasztás miatt a 2005-ös születésű versenyzőink elestek egy lehetőségtől, másrészt 
pedig a 2007-ben születettek kaptak lehetőséget. Az utazás előtt elvégzett PCR tesztek 
során az atléta csapat három pozitív eredmény produkált. Bor Benjamin, gyalogló és 
Urbanikné Rosza Mária, gyalogló-, középtávfutó edző nem tudott a csapattal utazni, míg 
Mészáros Emma, rúdugró egy negatív PCR-teszt és újabb vizsgálatok után vasárnap 
csatlakozott a csapathoz. A versenyzőt pótolni nem tudtuk, Rosza Mária helyett pedig 
Körmendy Katalin tartott a csapattal, szem előtt tartva az az elvet, hogy női edző is legyen 
az utazó keretben. 

 U18 Európa Bajnokság, Jeruzsálem 07.04-07.  

 15 olyan versenyzőnk volt, aki július elején részt vett a korosztályos Európa Bajnokságon. 
Előzetesen úgy gondoltam, hogy nem szabad a fiatalokat két világversennyel megterhelni 
három hét különbséggel. Sőt, körülnéztem más nemzeti szövetségek honlapján is, ők  
szintén azt preferálták, hogy a 2006-os születésű atlétáik csak az egyik versenyen 
vegyenek részt. Utólag szemlélve több előnye is volt, hogy mindkét versenyen részt 
vettek. Újonc kapitányként alkalmam volt az első kontinens viadalon megismerni a 
gyerekeket, és a jeruzsálemi tapasztalatok alapján edzők és atléták tudtak megújulni, 
fizikálisan és mentálisan felvértezni magukat. Adminisztrációs szempontból már meglévő 
adatokkal dolgozhattam, kommunikáció szempontjából pedig már meg volt a 
kapcsolatom edzővel, atlétával egyaránt. 
Nehézséget jelentett az EYOF-ot megelőző szűrővizsgálat, ruhapróba, fogadalomtétel, 
PCR-teszt. A vidéki versenyzőknek az amúgy is sűrű mindennapokba kellett újabb és 
újabb fővárosi kiruccanásokat beiktatni. Szerencsére időben jelentkeztem a MOB által 
küldött e-mailekre, így a ruhapróbát, és a PCR-tesztet sikerült a vidékieknek egy napra 
időzíteni.  

 
 
 
 
 



2. Az EYOF értékelése: 

 Az elmúlt években is követtem az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál eseményeit. 
Atlétika sportágban kevésbe elismert, pedig a médiában mind nemzetközi, mind 
hazai szinten „nagyobb port kavar” a megszokottnál. 

 Az EYOF az első olyan lehetőség az atléták számára, ahol kiléphetnek a 
nemzetközi porondra, és a nagy világversenyekkel megegyező versenyen 
vehetnek részt. Igazából megismerkedhetnek a Call Room-mal, a „selejtező 
veszélyeivel” ill. egy döntő izgalmaival. 

 Az EYOF első sorban mentálisan fejleszti a fiatalokat. Meg kell tanulják kezelni 
a sikert és a kudarcot egyaránt. Sok versenyzőnk hazai mezőnyben szinte csak a 
sikert ismeri, így e téren is hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek. Egyéni sportág 
lévén fontos tapasztalat a csapatszellem is. Részei az atlétacsapatnak, és részei a 
magyar csapatnak. Csapaton belül megtanulnak kommunikálni, odafigyelni 
egymásra, együtt mozogni a csapattal. Bízom benne, hogy még sok nemzetközi 
bajnokságon vesznek majd részt, és az itt megszerzett rutinnak hosszútávon is 
hasznát veszik majd. Hosszútávon szintén fontos, hogy a verseny eredményétől 
függően újabb célokat tűzhetnek ki maguk elé, ami tovább hajtja őket az 
elkövetkező években, sőt évtizedben. Ellenfeleikkel/versenytársaikkal barátságot 
köthetnek, edzésmennyiségről, edzésmódszerekről beszélgethetnek, 
levelezhetnek. 

 Az edzéslehetőségek a stadionban és a bemelegítő pályán is megfelelőek voltak. 
Minden eszköz rendelkezésre állt. Atlétáink minden edzést el tudtak végezni. 
Egyedül a versenyt megelőző napon volt túl rövid a bemelegítő pálya nyitvatartása 
a nyitó ünnepély miatt. A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt 
(körülmények szakmai értékelése)  

 Az EYOF mezőnye nincs olyan erős, mint az Európa Bajnokságé. Nagy-Britannia 
és Hollandia nem is indított versenyzőket atlétikában, és a skandináv országok 
sem tekintik főversenynek az olimpiai fesztivált. Az orosz és fehérorosz atléták 
pedig nem vehettek részt a játékokon. bár az EB-n sem. Több ügyességi szám 
selejtezője ill. futószámok előfutamai is elmaradtak, egyből döntőt rendeztek. Az 
új tendenciák a fiataloknál is azonnal jelentkeznek pl. az új szögescipők 
használata. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy 18 év alatt is javasolt ezen 
újítások használata. Szinte felnőtt versenyt láttam Besztercebányán és 
Jeruzsálemben is.  

 
3. A sportolók egyénenkénti értékelése 

 
Alexovics Dániel – 200 m IV. hely 21.89 új egyéni csúcs, ef. 22.22, Vágtaváltó ezüstérem Dani 
nagyon fegyelmezett és elszánt volt. Ez jól visszajött a pályán is, mind egyéniben, mind a 
váltóban szenzációsat futott. A váltó első sorban neki köszönheti az érmet. A váltó előfutamában 
100 métert futott ( a 200 döntő napján), a döntőben övé volt a 300 méter. 



Balogh Laura – 100 m gát és vágtaváltó bronzérem. 14.25-ös egyéni csúccsal épphogy csak 
lemaradt a döntőről. Kedves, rendes lány, keménységet kell tanulnia. Váltóban az előfutamban 
100 métert futott, ha bárkinek is kérdéses lenne, akkor is megérdemli a bronzérmet. 
(Magyarországon még meg kell tanulnunk, hogy néha nehezebb feladat bejutni váltóban a 
döntőbe, mint maga a döntő) 
Bodrogi Levente 400 m gát VIII. hely 57.33  ef. 56.92 váltóban az előfutamban volt szerepe, 300-
asként segített döntőbe jutni. 400 méter gáton még nem kiforrott a technikája (lépésszám). Ő volt 
a csapat hangulatfelelőse. 
Deák Zalán – 100 méter aranyérem új egyéni csúccsal 10.59 ef. 10.81. Vágta váltó ezüstérem, az 
előfutamban és a döntőben is 200 métert futott. Nagyon céltudatosan versenyzett, kiválóan viselte 
az esélyesség terhét. Öröm nézni, ahogy fut. 
Dobó Zsombor diszkoszvetés II. hely 56.65m  Csalódott volt az ezüstérem miatt, ami pozitív a 
jövőre nézve. Fegyelmezett volt egész héten, sokáig kellett várni a sorára. Fejben ő is meg tudott 
inogni az esélyesség terhe alatt. 
Ecseri Angéla 400 m gát IV.hely 61.45  ef. 62.36  győzelmi esélyekkel vágott neki a döntőnek. 
Túlságosan is akart, így a gátak nem úgy jöttek ki, ahogy gyakorolta. Ebből fakadóan a gátvételek 
komoly problémát és hátrányt jelentettek számára. A vágtaváltó döntőjében övé volt a 300 méter. 
Szenzációs futással lerakta a bronzérem alapjait, így végül éremmel utazhatott haza. 
Fadgyas Vilmos rúdugrás eredmény nélkül, a 4 méteres kezdőmagasságot nem sikerült 
teljesítenie. A technikai értekezleten lett volna lehetőségem a kezdő magasságot lejjebb vinni ill. 
megfelelő számú résztvevő esetén selejtezőt rendeztek volna. Bízom benne, hogy tudok még 
Vilinek lehetőséget adni a jövőben. 
Fertig Fanni kalapácsvetés VII. Hely 57.10  2007-es születésűként minden új volt számára, még 
egyelőre túl nagy élmény. Az elért eredmény reális, tudta hozni, amire képes. Fontos 
tapasztalatokat gyűjtött. 
Fodor Péter  400 m ef. 50.42 egyéni csúcs. Nem jutott tovább, viszont, amit a váltó döntőben 
produkált az felejthetetlen: befutó emberként eredményesen verte vissza a cseh és a spanyol 
négyszázas támadását, és hozta be második helyen a váltót!!! Az előfutamban is ő futotta a 400 
métert. Dolgos hét volt a számára, melynek meg lett a jutalma. 
Fransisco-Lucas Laura hármasugrás XI. Hely 11.82  selejtező 11.73. Megilletődötten versenyzett, 
nem sikerült kihoznia magából valós tudását. A döntőbe jutás sem nyugtatta meg, ismét idegesen 
versenyzett 
Herczeg Attila gerelyhajítás II. hely 69.46 egyéni csúcs  Egyetlen érvényes dobásával sikerült 
élete legjobbját hajítani, és ezüstérmet szerezni. Verseny közben rendszeresen foglalkoztatta a 
versenybírókat, a gerelyhajító zsűri minden egyes tagját, még a pályabírókat is. Az atléta csapatba 
nem tudott beilleszkedni, vagy nem is akart. 
Illyés Gréta gerelyhajítás bronzérem 49.03, új egyéni csúcs. Jeruzsálemben komoly csalódást 
okozott, ezért óriási teljesítmény, hogy három hét alatt összeszedte magát. Sokat segített, hogy 
ezúttal a helyszínen volt az edzője. 
Kerék Patrik hármasugrás VII. Hely 13.69  Hat ugrás sem volt elég, hogy lehiggadjon. Első 
sorban fejben kell felnőnie az ehhez hasonló feladatokhoz, fizikálisan készen áll. 



Kis Petra Sára 800 méter ef. 2:12.45 második legjobb idővel jutott a döntőbe. A rajtlista alapján 
is éremesélyes volt. A döntőben 5. lett 2:12.92-vel. Nagyon szimpatikus versenyző, könnyen lehet 
vele együtt dolgozni, munkáját precízen végzi. 800 méteren sokat kell tanulni taktikából 
mezőnyből. Petra még a tanulási folyamat elején tart. 
Kovács Alexandra 5000 m gyaloglás III. hely 23:17.79 új egyéni csúcs. Hatalmas egyéni csúccsal 
szerzett bronzérmet. Az U18 EB negyedik helye után hatlmas bizonyítási vággyal és óriási hévvel 
vetette magát a versenybe. Ennek figyelmzetések, majd két körrel a vége előtt 30 mp-es büntetés 
lett a vége. Szerencsére még maradt benne annyi, hogy a harmadik helyet visszaszerezze. Az 
akarat győzelme volt.  
Kriszt Sarolta 200 méter IV. hely 24.41 ed. 24.69, ef. 24.43 Vágtaváltó bronzérem. Neki volt a 
legtöbb feladata Besztercebányán. Megnyitón vitte a magyar zászlót, három kört kellett teljeítenie 
200 méteren plusz a váltóban kétszer kellett 400 métert futnia. Mindezt 6 nap alatt. Az U18 EB 
hétpróba ezüstje után „sima” versenyszámban bebizonyosodott, hogy ő is emberből van. Nincs 
hozzászokva, hogy ellefelei vannak. A 200 méter döntőjében görcsösen hatott rá, hogy mellette 
futnak. A vágtaváltó döntőjében aztán megmutatta, hogy képes túllépni ezen: kísértetiesen 
hasonló szituációból győztesként került ki, első sorban önmagát legyőzve. 
Lalik Petra 400 m ef. 57.57 nem jutott tovább. A vágtaváltó előfuatmában 300 métert futott, míg 
a döntőben övé volt a 100 méter. A váltóval bronzérmes. Úgy érzem számára hosszú volt a szezon 
400 síkon és gáton is sokat versenyzett, nehéz volt a jó formát sokáig őrizni. Részt vett az U18 
EB-n is. Végül megérdemelten lett érmes. 
Mészáros Emma rúdugrás II.hely 390 cm 3xPB. Mindent elmond, hogy pozitív lett a COVID 
tesztje, újabb vizsgálatok sora után csatlakozott a csapathoz. A versenyen pedig háromszor ugrott 
egyéni csúcsot. Hatalmas küzdő. 
Papp Zsófia magasugrás IX. hely 169 cm, selejtező 165 cm Túl nagy elvárásokat állít magával 
szemben, ez magasba ugrásoknál duplán bosszulja meg magát. A döntővel kapott egy újabb 
lehetőséget, de egy nap nem lehetett elég, hogy változtasson a felfogásán. Túl sokat foglalkozik 
a külsőségekkel. Nagyon igyekszik, túlságosan is. 
Rózsahegyi Bori  távolugrás I.hely 616 cm PB, selejtező 597 cm vágtaváltó III. hely 200 méter 
A selejtezőben még meg volt illetődve, de hál’Istennek harmadikra a magára talált. A döntőben 
már magabiztos volt. A váltóban 200 méteren még maradt a futásában. 
Szabados Ármin kalapácsvetés I.hely 72.64  Az U18 EB 6. helye után óriási szülői nyomás alatt 
versenyezve megérdemelten nyert. Önbizalma és fegyelme megőrzése érdekében nagy szüksége 
volt erre az aranyéremre.  
Szabó Benjamin 2000 méter akadály IV.hely 5:54.23 PB A verseny első napjaiban fegyelmezési 
gondok voltak vele. Gyorsan helyre lett rakva, és onnantól kezdve csak a feladatára koncentrált. 
Fantasztikusan nagy egyéni csúccsal remek futást mutatott be, bátran versenyzett. Negyedik helye 
nagyon motiváló lehet a jövőre nézve, kiváló középtávfutó alkat. 
Szemán Kata 2000 méter akadály XIV. hely 7:29.95 Közvetlenül a rajt után elesett, de 
felzárkózott a mezőnyhöz. 900 méterrel a vége előtt ismét elesett ezúttal a vizesárokban. Utólag 
azt írta, hogy elkapott egy betegséget, de a helyszínen csak utólag jelezte, hogy nem érzi jól 
magát. 



Szirbek Albert 1500 méter II.hely 4:02.69  Az U18EB csalódása után remek taktikával rukkolt 
elő az EYOFra. A taktikát fegyelmezetten, tökéletesen megvalósítva meglepetés-érmet szerzett a 
magyar csapatnak. Tisztelettudó, megbízható srác. 
Trenka Ádám távolugrás V. hely 653 cm, vágtaváltó ezüstérem A távolugrás döntőjét 
előrehozták egy nappal így a vágtaváltó előfutamában nem számíthattunk rá. Hatodik 
sorozatban érte el legjobb eredményét, vagyis jó versenyző típus, megfelelően koncentrált. A 
váltót a döntőben kiválóan segítette. 
 
 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

“Nem volt hiányérzetem, de ebben a hőségben jó lett volna légkondi a szobában. Mindenki 
segítőkész volt. Az ételek nagyon finomak voltak. A dicsőségfal tetszett, jó volt látni, hogy 
milyen sokan értek el, jó eredményeket. 
Nem volt még eddig olyan versenyem, ahol dupla call room lett volna, így ez számomra egy új 
tapasztalás volt. 
Összességében nagyon jól éreztem magam.” (Fransisco-Lucas Laura) 
 
„Nagyon tetszett a pálya, jó volt a szállás, bár kicsit hiányzott a légkondi. Finomak és 
egészségesek voltak a kaják, jó ötletnek tartottam a dicsőségfalat, motiváló volt. „ (Balogh 
Laura) 
 
“Én teljesen meg voltam elégedve mindennel. Társasággal, ruhapróbával, utazással,szállással. 
Az étkezés bőséges és nagyon finom volt. Stadion hangulata is megfogott. Főleg az hogy 
minden ország szúrkolt egy versenytársának. Számomra a verseny egy kudarc volt mert sajnos 
elkaptam egy betegséget és így nem sikerült jól. A versenyek fantasztikusak voltak. 
Köszönöm szépen ezt a csodálatos élményt.” (Szemán Kata) 
 
“A szállás kényelmes volt nekem nem jelentett problémát a Wifi hiánya sem, mert az 
erkélyünkön volt.  

 
Az ételek nagyon finomak voltak, tetszett, hogy lehetett választani sok lehetőség közül az 
étkezéseknél. 

 
A busz járatok a pálya, étkezde és a szállás között esős időben jól jöttek hiszen nem kellett 
visszasétálnunk a szállásra. 

 
A stadion jó nagy volt a lelátó óriási és a melegítő pálya is teljesen megfelelő. Versenyezni is 
kiváló volt rajta. 

 
 

A dicsőség fal nagyon ötletes volt, hogy láthattuk különböző sportágakban kik voltak az 
eredményes sportolók.” (Lalik Petra) 
 



“Mi, a magyar csapat, júl. 24.-én indultunk a 2022-es EYOF-ra, amit eddig a 
legeredményesebben zártunk. 
Az utazás viszonylag zökkenőmentesen telt, időben megérkeztünk Besztercebányára. Ezek után 
a szobabeosztás gyorsan megtörtént, megkaptuk az (akkreditációs) kártyákat. A kollégium 
kellemes csalódásnak ígérkezett, mivel minden rendben volt a szobákkal, és ezen kívül ajándék 
csomag is várt minket. Az ebédlő és a pálya közel esett a szállásunkhoz, így eldönthettük, hogy 
busszal szeretnénk menni, vagy esetleg gyalog. Én legtöbbször gyalog mentem. Az étkezések, 
és az ételek szerintem kitűnőek voltak. Rendkívül sok ennivalóval  készültek a rendezők, 
egyetlen probléma az volt, aki későn jött, annak nem jutott desszert. Nagyjából a két pálya, a 
stadion és melegítő terület ott volt a kajálda mellett, így oda mindig csak átkellett gyalogolni. 
Minden megtalálható volt a pályákon, és kifogástalannak mondhatnám, de sajnos a borzalmasan 
rossz kavicsos, kemény talaj miatt nem tudtam a melegítő pályán gerellyel melegíteni. Mivel 
minden egy helyen volt, ezért amikor volt időm, átmentem megnézni a judot is, ahol 
megtanultam a szabályokat, és barátaimmal együtt szurkoltunk. A napokat a dicsőségfalnál 
zártuk, ahol mindig átbeszéltük az aznapi sikereket, eredményeket, és akik elérték a top 6-ot, 
azoknak a képét feltették erre a falra. Nekem nagyon ez az ötlet! 
Én fantasztikusan éreztem magam a 2022-es besztercebányai EYOF-on.” (Herczeg Attila) 

 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

“Nekem fantasztikus élmény volt az EYOF, remek szervezésben volt részünk és a sport 
megmutatta, hogy lehet politika mentesen is jelen lenni Európában. Minden bíró, segítő 
hihetetlen szívélyes és segítőkész volt az atlétika- és a bemelegítő pályán is. 
Nem tapasztaltam még sehol ilyet. 
Az egyéni sportágakban, mint az atlétika is, nagy dolog, hogy ennyi felszerelést kaptak a 
gyerekek és mi is, ezt mindig évekig büszkén hordja mindenki. Az atlétikát illetően a 
versenykiírással és a rajtlistával volt gond szerintem, kaotikus volt ez a rész” (Körmendy 
Katalin) 
 
„A versenyzők utaztatása, elszállásolása, étkezése profi módon volt megszervezve. A szállás, a 
versenyre utazások, illetve az edzésekre utazások is jól szervezettek voltak, az étkezés 
megfelelő minőségű és mennyiségű volt. A vendéglátóink figyelmesek, profik voltak, legyen az 
buszsofőr, rendőr, takarítónő, vagy éppen a konyhai személyzet. Az orvosi-, gyógytornász 
ellátás is tökéletes volt. 
Lehet, hogy az atléta csapatnak is kellene egy masszőrt vinni. Az eredményhirdetés nem volt jó 
helyen, sajnos ez nem rajtunk múlik, én a pályára tettem volna és a lelátóról tudtunk volna 
ünnepelni. A magyar zászló vízszintes alapon piros-fehér-zöld, szerintem nem szabad 
elforgatni. A dobó atléták nagyon szépen szerepeltek, egy I. két II. egy III. és egy 
VII. hely kiváló teljesítmény. Nekünk nagy élmény volt részt venni ezen a versenyen. Az edző 
kollégáktól sokat tudtam tanulni, a bemelegítő pályán és az egyéb beszélgetések során is.” 
(Magyari József) 
 
„1.Utazás: buszokkal jól megszervezve, negatívum a fedélzeti WC használata 
2.Érkezés a kollégiumba: rendben, gyorsan, precízen zajlott, a szállás 
megfelelő 
3. Étkezés: megfelelő minőségű és összetételű, de a desszertet délben 



kellene adni, nem pedig vacsorára 
4. Biztonság: nagyon fegyelmezetten és segítőkészen zajlott 
5. A helyi közlekedés: kifejezetten jól szervezett, előzékeny 
6. Versenyszervezés: minden jóindulat ellenére elejében kicsit 
dadogósra és átláthatatlanra sikerült. A honlap frissítése elmaradt és 
nem tudtuk az aktuális időrendi változásokat. Ezek a problémák a 
verseny előrehaladtával enyhültek. 
7. Versenypálya: Ideálisan felszerelt, átlátható 
8. Bíráskodás: teljesen korrektnek ítélem 
9. Eredményhirdetés: probléma a digitális zászlófelvonással, sokkal 
emberibb és érzelem dúsabb a klasszikus zászlófelvonás, a digitális 
zászló rendben fordított helyzetben került képernyőre. 
10. Az utolsó éjszaka kissé hangosra és kaotikusra sikeredett, nem 
csak a magyar versenyzőknek köszönhetően. 
11. Hazautazás és érkezés: rendben zajlott”   (Eperjesi László) 
 
 
 

6. Észrevételek, javaslatok 
Atlétika sportágban igen későn derült fény ( a helyszínen) arra, hogy lesznek-e selejtezők vagy 
egyből döntőt rendeznek. Edzőink rendszeresen kerestek telefonon, hogy tudok-e már valamit, 
mi lesz, hogy lesz, hogyan tervezzenek. ( Pl. a fiú váltóban előzetesen négy csapat nevezése 
szerepelt, majd ebből lett 13 csapat) A csapatvezetők Whats Up csoportjában csak egy irányban 
folyt a kommunikáció, az EB-n a csoportban kérdezni is lehetett. 
 
Szerencsésebb lenne, ha EYOF korosztály egybeesne az U18 korosztállyal. Vagyis jövőre jó, hogy 2006-
07, csak maradjunk is ennél a korosztálynál. Magyarul mindig az ifik (U18) menjenek az EYOF-ra. Idén 
egybeesett az U18 EB-vel, de csak a halasztás miatt. Ha visszaáll a rend, akkor minden évre jut majd 
versenyük, az adott éves ifiknek. Válogatás szempontjából is könnyebb, mert az ifi bajnokságokon, liga 
versenyeken egymás ellen méretnek meg. Ügyességi számokban nem lesz gond a szerek súlyával, 
gáttávolsággal, hármasugró gerendával (Magyarországon a 2007esnek nincs is hármasugrás) Másrészt 
pedig a serdülőknek nem kell még világverseny, annak ellenére, hogy ez Rózsahegyi Borinak most jól 
jött. DE összeségében nem sok 07-esünk volt, és nem is ők vitték a prímet. 
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
 
A digitális zászlófelvonás eredményhirdetések alkalmával jelentősen megkönnyítik a szervezők 
feladatát. Számunkra furcsa volt, hogy a magyar zászló függőleges balra fordított változatát 
használták. Ebben a grafikai térben egyszerűen használható a vízszintes változat, ami a 
valóságnak megfelel. Zavaró volt az is, hogy bizonyos nemzetknél a jobbra forgatott variációt 
használták. A XXI. Században az informatikában bármi megoldható, így legegyszerűbb lenne 
minden nemzetnek úgy megjeleníteni a zászlaját, ahogy az valóban áll. 
 

 



Sportág: Judo 

Szakág(ak): 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 
Hatos Zsuzsanna női keretedző 
Biró Norbert férfi keretedző 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 
Az év során megrendezett EK versenyek és ahhoz kapcsolódó edzőtáborok 
EB tábor (POREC) 2022.06.12-17. 
EYOF tábor Cegléd 2022.07.11-15. 
Junior EK tábor Paks 2022.07.18-19. 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 
Az idei és tavalyi EK versenyek és világversenyek alapján történt a csapatösszeállítás! 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 

Versenyzők: Szeleczki Szabina (CVSE), Igaz Laura (BHSE), Mamira Luca (DMTK), Szász Hanna 
(Siklós), Bognár Inez (BHSE), Kelemen Adél (SzSPC), Perlaki Hanna (CVSE), Major Ádám (BHSE), 
Gábor Áron (MTK), Kalász Ádám (MTK), Eichmüller Gergő (CVSE), Csányi Tamás (SZJSE), 
Miklósvölgyi Dániel (Ippon JTSE), Kenderesi Péter (PVSK), Bötös Noel (MTK), Balogh János 
(RHDSE), Dobos Levente (Ledényi JI), Sági Nikolett (KSI) 
 
Edzők: Hatos Zsuzsanna (keretedző), Biró Norbert (keretedző-CVSE, SZSPC), Erbszt Ádám (BHSE), 
Szigetvári Antal (Siklós), Ledényi Levente (Ledényi JI), Hajtós Bertalan (RHDSE), Kovács Szabolcs 
(SZJSE), Illés Sándor (DMTK), Horváth István (KSI).  
 
MOB kiegészítése: Török Ferenc, Biró Tamás (SZSPC), Vén Zoltán (DMTK), Heim Péter (KSI SE, 
Pánczél Gábor és Kobza Miklós (MTK), Szabó Krisztián (Ledényi JI), Kersics Antal és Kersics Dávid 
(PVSK), Csernoviczki Csaba (Ippon JTSE).  
 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 

Vegyes ifjúsági és junior korosztály versenyzett, így a válogatás nem tükrözhette a pillanatnyi 
sportformát! 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 

EB 2022.06.23-27. Porec (CRO) 
VB 2022.08.24-28. Szarajevó (BIH) 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 



Két korosztály különböző versenyeiről kellett a csapatot összeválogatni. Az ifjúsági sportolóink terhelése 
rendkívüli, hiszen számukra 8 hét alatt zajlik le az EB, VB, EYOF triász, mely minden tekintetben embert 
próbáló feladat. Talán nem véletlen, hogy 2 érmes sportolónk, mint junior korosztályú, nem ebben a 
mókuskerékben készült fel a versenyre! 
 
 
 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  
Általában a korosztályos EB és VB közé ékelődve bizonyos országok fontosnak, mások kevésbé 
fontosnak tartják. Ebben az esztendőben azonban kifejezetten erős mezőny vonult fel! 

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
Mint olimpiai multisport rendezvény kiemelten fontos és motiváló verseny fiataljaink számára. 

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 
Az olimpiai hangulat megéreztetése fontos a későbbi eredményes olimpiai szereplés érdekében! 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  
Az edzések szervezetlenek voltak, az edzőhelyszínek kicsik. A bemelegítő terem sem felelt meg egy 
olimpiai rendezvény követelményeinek! Nem volt kontroll az edzésbeosztások időbeni betartása 
tekintetében, így egy időpontban több országnak kellett volna egy időpontban használni a termet. 
Javaslat: szükséges önkéntesek foglalkoztatása, akik ellenőrzik, hogy az országok betartsák a lefoglalt 
időpontokat! 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  

Ebben az esztendőben kifejezetten nívós mezőny vett részt az EYOF-on, ez részben a vegyes ifjúsági-
junior korosztálynak is köszönhető volt!  

 
3. A sportolók egyénenkénti értékelése 

EYOF 

Besztercebánya 2022.24-30 

Női induló: 

44kg Szeleczki Szabina (CVSE) 

52kg Mamira Luca (Dunaharaszti) 

63kg Kelemen Adél (Szolnok) 

78kg Sági Nikolett (KSI) 

A női csapaton még az utolsó pillanatban is próbáltam változtatni. 
Bognár Inez sérülést szenvedett a ceglédi táborban. Szász Hanna keretorvosi engedély nélkül nem volt 
nevezhető, és az edzőbizottság korábbi határozata alapján Inez indulhatott volna az EYOF-on. 
Hanna utolsó héten egészségügyi problémák miatt, így sem tudott indulni.(vesekő) 



 
44kg Szeleczki Szabina CVSE 2.helyezett 
          Ertem Zilan (TUR) ippon győzelem 
Erős ellenféllel kezdett Szabina. Az eltelt mérkőzési idő alatt egyetlen shido volt a táblán. Valószínűleg 
ellenfélnek sem tetszett Szabina stílusa, amit először egy „mate” utáni karfeszítéssel, majd egy szándékos fejbe 
rúgással viszonozta. Bírók az utóbbiért leléptették. 
 
        Muntsurova Tanzila (AUT) ippon győzelem 
Végig magabiztosan uralta a mérkőzést. Negatív kontrával wasari előnyt szertett, majd kouchi gari wasarival 
fejezte be a mérkőzést, és ezzel döntőbe jutott. 
 
        Wandel Vera (NED) ippon vereség 
EB győztes holland ellenfél értékelhető akciót nem tudott Szabinán csinálni. Indításokban viszont aktívabb volt, 
3-1intéssel nyert aranypontban. 
 
Gratulálok a versenyzőnek és edzőinek. 
 
52kg Mamira Luca (Dunaharaszti) 3.helyezett 
          Tavares Fernandes (LUX) ippon győzelem 
Luca végig uralta a mérkőzést, 2-1intéssel. Egy akciót követően leszorította ellenfelét. 
 
           Scerbova Leona (CZE) Ippon győzelem 
Luca végig uralta a mérkőzést, osoto  gari ippon-nal jutott be a négy közé. 
 
           Navasic Nikolina (SRB) wasari vereség 
Teljes menetidő értékelhető akció nélkül ért véget. Aranypontban Luca indítását megkontrázták, és sajnos így 
elvesztette a döntőbe jutást. 
          
           Wallon Faustine (FRA) ippon győzelem 
Sokkal erősebb ellenfelénél, 2intéssel vezetett a rendes menetidőben. Aranypontban kilépésért intették az 
ellenfelet. 
 
Gratulálok a versenyzőnek és edzőjének. 
 
63kg Kelemen Adél (Szolnok) 2.helyezett 
          Carazo Lacunza (ESP) ippon győzelem 
Szinte első megfogásból sode tsurikomi goshi wasari, és abból leszorította. 
 
          Cabaret Naomi (FRA) ippon győzelem 
Ismét gyors győzelem, láb közötti helyzetből leszorította ellenfelét. 
 
          Tretnjak Lisa (AUT) wasari győzelem 
Döntőbe jutásért az osztrák ellenfele ellen rendes időben két intéssel vezetett. Aranypontban egy pillanatnyi 
kihagyás után 2:1intésnél karfeltolás wasari-val döntőbe jutott. 
 
          Primo Kerem (ISR) ippon vereség 



Felnőtt korosztályban is ismert ellenfél várta Adélt. Nagy erőfeszítés nélkül verte el versenyzőnket, ehhez a 
feladathoz, ő még nem elég érett. Bízom benne, hogy a későbbiekben, majd nagyobb megpróbáltatást jelent neki 
Adél. 
 
Gratulálok a versenyzőnek és edzőjének. 
 
Sági Nikolett (KSI) helyezetlen 
Krapu Emma (FIN) wasari vereség 
Ismerem annyira Nikit, hogy ez az ellenfél nem okozhatna gondot. A hosszú kinn töltött idő, vagy a teher „Ő 
neki is teljesítenie kell” teljesen negatívan hatott rá. Már a felkészülésnél is érezhető volt, hogy teljesen 
összenyomja a megfelelési kényszer. 
Fogását elengedte, és csak kapkodott egy wasari hátrányban. 
Nagyon sajnálom, úgy gondolom, hogy ebben a súlycsoportban neki éremért kellett volna küzdenie. 
 
 
Férfi indulók: 
66 kg Gábor Áron (MTK) 
73 kg Eichmüller Gergő (CVSE) 
81 kg Miklósvölgyi Dániel (Ippon Judo TSE) 
90 kg Kenderesi Péter (PVSK) 
100 kg Bötös Noel (MTK) 
+100 kg Dobos Levente (Ledényi JI) 
 
A fiú csapatban is történt még az utolsó pillanatban is változtatás, egy bőrbetegség miatt Major Ádám nem tudott 
a csapattal tartani, míg jómagam pozitív teszt miatt nem tudtam kiutazni, csak hétfőtől a lelátóról igyekeztem a 
csapatot segíteni. 
 
Gábor Áron (MTK) helyezetlen 
Norkevicius Matas (LTU) Ippon győzelem 
Áron meggyőzően kezdett, rögtön a mérkőzés elején egy grúz technikából előnyt szerzett, majd továbbra is 
irányította a mérkőzést és egy újabb dobás után győztesen hagyta el a tatamit! 
 
Noel Kylian (FRA) ippon vereség 
Az első kiemelt ellen is jól kezdett, bár egy shido hátrányba került, de tudtuk hamar el fog fáradni az ellenfele. 
Ennek megfelelően 2.5 perc után sikerült egy wasa-ari értékű technikával előnyt szereznie, de sajnos közvetlenül 
ezután egy legalább 5 perces ápolási szünet következett, ahol ellenfele ki tudta pihenni magát. A vezetés sajnos 
Áront zavarta össze és indokolatlanul sok indítást hajtott végre, melyből kettőt lerántásnak minősítettek, így 
intésekkel ellenfele lépett tovább, aki vereséget szenvedett a következő körben, így Áron búcsúzott! Ebben a 
napban sokkal több volt! Ilyen előny birtokában meg kell tanulni megőrizni a vezetést a jövőbeni eredményesség 
javítása érdekében! 
Áron a csapatversenyben már igazi arcát mutatva aratott értékes győzelmeket! 
 
 
Eichmüller Gergő (CVSE) helyezetlen 
Tugulea Maxim (ROU) wasari vereség 
Gergő nehéz sorsolást kapott ezúttal is, de az első akadály nem tűnt legyőzhetetlennek. Bátortalan volt önmagához 
képest, Balos ellenfele ellen hibát vétett egy fogásfelvételnél, melyet riválisa egy hikoki nage dobással büntetett 



meg. A hátrány tudatában sem pörgött fel kellőképpen, így a vereség nem volt elkerülhető. Sajnos sem tudta a 
magában rejlő tudást előcsalogatni! 
 
 
Miklósvölgyi Dániel (Ippon JTSE) helyezetlen 
Zeila Matiss (LAT) wasari vereség 
Dani a mérkőzés legelején egy morote seoinageból wasa-ari értékűt esett. Rögtön az akció után volt egy biztató, 
de végig nem vitt kis belső indítása. A vége felé kezdett ellenfele fáradni, de igazi átütő erő nélküli indításokra 
futotta csak Dani részéről. Ennél ő sokkalta többet tud. A csapatversenyben is megfigyelhető volt, hogy a 
mérkőzések elején szinte mindig gyorsan elesik. Véleményem szerint érdemes lenne sportpszichológus segítséget 
igénybe venni, mert a tavalyi teljesítményétől idén jelentősen elmaradt! 
 
 
Kenderesi Péter (PVSK) 7. helyezés 
Szimainski Paul (GER) ippon győzelem 
Elején jól kezdett a német fiú, biztató karfelekkel nyitott, de Peti védte ezeket. Amikor Kendó magasan felfogott 
jobb kézzel, azt nem szerette riválisa. 1:1 shidóval fordultak a Golden Score-ba, ahol a német indítását Peti próbálta 
negatív átforgatással kontrázni, amit nem értékeltek, de a földharc átmenet során kialakított leszorítás ippont ért 
neki! 
 
Purnat Nik (SLO) ippon vereség 
Az első megfogásból sode tsuri-komi-goshiból előnyt szerez a szlovén judoka. Kellemetlenül mindkét kezet 
lefogva jobbra és balra is indította a karfeltolásokat. Földön zártan védekezett, így ezúttal ott sem kínálkozott 
lehetőség a mérkőzés megoldására. Egy újabb karfeltolás pedig a meccs végét jelentette. Egy biztató váll kontra 
lehetőség maradt ki Kendó részéről! 
 
Vares Jakob (EST) ippon győzelem 
Itt a jól megszokott türelmes Petit  láthattuk a szőnyegen, aki magabiztosan hozta ezt a mérkőzését! 
 
Lhotzky Frantisek (CZE) 
Hatalmas taktikai csata dúlt a vigaszág döntőben. Nagyon kevés indítást mutattak be a felek. Peti biztató 
lábtechnikát kezdeményezett fél perccel a vége előtt, de ellenfele ha nem is tudatosan, de meg tudta kontrázni, így 
ő jutott be a final blockba! 
 
Az EB után úgy tűnik már sokkal jobban rákészültek ellenfelei és a jobb kezének lefogása nagyon nem ízlett 
Petinek, erre a taktikai szituációra alaposan fel kell készülni a jövőben. Az Eb-hez képest visszafogottabb volt, 
remélhetőleg a VB-re újra fel tudja pörgetni magát! 
 
 
Bötös Noel (MTK) 7. helyezés 
Baduashvili Giorgi (GEO) ippon vereség 
Noel a megszokottnál magasabb súlycsoportban indult ezen a megmérettetésen. Látszott, hogy ellenfelei 
magasabbak és erősebbek nála, de ő megpróbálta kompenzálni a hátrányokat. A grúz judoka ellen veszélyes láb 
indítása voltak, de pontot nem sikerült elérnie, mert nem folytatta más technikákkal kombinálva. Egy jobbra o-
soto-gariból ipponra esik! 
 
Baghirov Azhdar (AZE) 
Az ellenfél jóval magasabb, amit jól használva 2 gakéból elért ponttal zárta le a mérkőzést! 



 
Noel tartalékként került be a csapatba és bár mindent megpróbált, de látszott ez nem az ő súlycsoportja! 
 
 
Dobos Levente (Ledényi JI) helyezetlen 
Ergin Recep (TUR) ippon vereség 
Levinél sokkal magasabb kellemetlen ellenféllel kezdett. A török váltogatta a felállásokat így nehéz volt ellene 
judozni. Nagy taktikai harc alakult ki. Sajnos 2:1 shidós előnynél nem sikerült rátenni egy lapáttal, így végül Levi 
kapta meg a harmadik figyelmeztetést! 
 
Garcia Rojas Rodrigo (ESP) ippon győzelem 
Alacsonyabb ellenfele ellen taktikus judóval, rendre megelőzi ellenfelét, aki 2 shidót is összeszed, majd Levi 
ipponnal biztosítja be győzelmét! 
 
Nasibov Kanan (AZE) ippon vereség 
Magas testes ellenfél kitolja a meccs elején, shidót kap Levi. Egy ártatlannak tűnő földharc helyzetben leszorítja 
az azeri! 
 
Sajnos alkatilag nehéz felvennie a versenyt a riválisokkal, vagy testösszetétel optimalizással, vagy intenzív 
erőfejlesztéssel lehetne az eredményességen javítani! 
 
 
Csapatverseny 
HUN-GBR 4:2 
HUN-AZE 4:3 
A brit csapatot biztosan győzte le válogatottunk, majd egy végletekig kiélezett mérkőzést vívtunk a későbbi 
győztes ellen. 3:3-as döntetlen után újrasorsolást követően szenvedtünk vereséget! Mivel a helyszínen 
megváltoztatták a szabályokat, így nem tudtunk visszamérkőzni! A fiatalok minden dícséretet megérdemelnek, 
hiszen a győztestől csak “szerencsejátékban” kaptak ki!  

 
4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

Sportolóink pozitív élményekkel gazdagodtak életük első olimpiai rendezvényen. Voltak akik extra 
energiákat tudtak mozgósítani, míg másokat kissé összenyomott ez a speciális semmihez sem 
hasonlítható légkör.  

 
5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

Az edzések nem voltak kellően megszervezve, minden más tekintetben hozta a viadal azt a szintet, amit 
az EYOF-on megszokhattunk! A több városban zajló versenyek miatt kevesebb lehetőség jutott más 
sportág képviselőinek buzdítására! 

 
6. Észrevételek, javaslatok 

Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 



Már említettük, hogy az edzések beosztásának betartását célszerű lenne ellenőrizni! 
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
  



Sportág: Kerékpár 
Szakág(ak): Országút 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): Dér Zsolt, szövetségi kapitány 
 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 
Az év során a versenyzők a válogatottal több nemzetközi versenyen vettek részt és egy 
többnapos verseny/EYOF versenypálya szimulációs és tesztekkel tűzdelt edzőtáborban. 
A nemzetközi versenyek az alábbiak voltak: 
- GP West Bohemia (fiúk) 
- Course de la Paix Kadets (fiúk) 
- Kids Tour of Slovenia (lányok és fiúk) 
Ezek mellett a csapataikkal indultak a hazai futamokon és néhány környező országbeli 
nemzetközi versenyen is pl. Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában. 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 
A bő keretben sok versenyző helyet kapott, főleg a fiúknál. Év közben mindenkinél nagy 
volt a bizonyítási vágy és komolyan vették a versenyzést. A lányoknál a hónapok során 
sajnos 3 főre redukálódott a versenyzők létszáma, így nem volt kérdés, hogy Tóth Réka, 
Pusztai Dóra és Mudra Málna lesznek az indulók. A lányok EYOF előtti felkészítő 
versenye a többnapos Kids Tour of Slovenia volt, melyet Tóth Réka meg is nyert.  
 
A fiúknál az utolsó felkészítő és egyben válogató verseny szintén a Kids Tour of Slovenia 
volt, melyen többen is jól szerepeltek. A döntésem végül a teljesítmények alapján, taktikai 
szempontokat és a pálya követelményeit figyelembe véve született meg. Hancz Tamás és 
Csáki Szabolcs erősek a hegyeken, nehéz verseny esetén az élmezőnnyel tudnak befutni 
(top 20-ban), Pakot András Gusztáv pedig nagyon jó a véghajrában. Amennyiben a 
hegyeken nem marad le, úgy jó eséllyel tud majd sprintelni az előkelő helyezésért.  
Az időfutamot illetően pedig Hancz Tamástól vártam a legjobb eredményt.  

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 
Bő versenyzői keret: 

 Csáki Szabolcs 2006.12.13.  
 Böszörményi László 2007.07.20.  
 Hancz Tamás 2006.04.15.  
 Balogh Zsombor 2006.04.10. 
 Illés Balázs 2006.03.02.  
 Vas Barnabás 2006.02.23.  
 Gergely Koppány Máté 2006.05.13.  
 Vock András 2007.09.26.  
 Zsembery Boldizsár 2007.06.29.  



 Pakot András Gusztáv 2006.03.18.  
 Dorogi Alex Martin 2007.03.06.  
 Ádám Szabolcs 2006.02.17.  
 Mudra Málna 2007.08.21.  
 Tóth Réka 2006.11.19.  
 Pusztai Dóra 2006.12.05.  
 Szücs Júlia 2007.07.22.  
 
A döntést a versenyzői kereteket illetően jómagam hoztam meg, év közben bizonyos 
operatív dolgokban és egyes észrevételekkel segített Nagy Zoltán és Valter Tibor. 
 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 
Nagyobb nehézségekbe nem ütköztünk, néhány versennyel lett karcsúbb a 
versenyprogramunk. 
A versenyzői kereteket illetően a fiúknál nagy valószínűséggel teljesen más versenyzők 
indultak volna, ha 2021-ben kerül sor az EYOF-ra. 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 
Országúton az U17-es korcsoportnak még nincsenek ilyen világversenyei. 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 
------------ 

2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  
Országúti kerékpározásban a korcsoport kiemelt és legrangosabb versenye.  

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
Egyértelműen fontos szerepet tölt be a versenyrendszerben. Egy olyan megmérettetés, 
ahol Európa legjobb versenyzői vesznek részt, ez áltat pedig pontos képet kapunk a 
magyar versenyzők pozíciójáról a nemzetközi mezőnyben.  
Az év során minden versenyen és edzőtáborban nyújtott teljesítménynek nagyobb 
jelentősége van az EYOF szűk versenyzői keret kijelölésében. Ez egészséges 
versengést, nagyobb bizonyítási vágyat, motivációt nyújt a fiataloknak szezon közben 
is.   

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 
Utánpótlás korcsoportról lévén szó egyértelmű hosszútávú következtetéseket nem 
szabad levonni, de mindenképp egy jó indikátor lehet a versenyzők EYOF-on nyújtott 
teljesítménye. A motivációs faktor jelentős, tisztességes helytállás esetén jó eséllyel 
marad a sportoló a versenyrendszerben.  

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  



Kijelölt edzésnapon az időfutampálya a forgalomtól el volt zárva, így biztonságos volt 
a pályabejárás, a gyakorlás. 
A mezőnyverseny körpályáján a szervező külön biztosított csoportos edzési 
lehetőséget a lányoknak és a fiúknak. Az útbiztosítást felvezető és kísérő autók 
nyújtották. 
A szervezett edzéseken kívül is jól és biztonságosan tudtunk edzeni a környéken. 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az ellenfelek 
teljesítményében, versenyzésében.  
Jellemzően a 3 fős versenyzői keretekben szerepeltek a korcsoport országos bajnokai 
is. Sok versenyző (már ebben a korban) a piacon elérhető legjobb kerékpárokkal, csúcs 
technológiával versenyzett.  
Egyes kiemelt, klasszikus nemzetközi versenyekhez képest eltérést jelentett a mezőny 
nagysága. A fiúknál pl. a korcsoport kiemelt többnapos versenyén a Kis 
Békeversenyen 170 fős mezőny indul, az EYOF-on pedig „csak” 94 fős volt idén. Ez 
nem jelenti azt, hogy a verseny könnyebb, sőt a szűk keretek miatt valóban csak a 
nemzetek legjobbjai kaphattak helyet az induló sorokban, ami a mezőnyöket magas 
színvonalúvá tette.  
A nyugati országok versenyzőinél megfigyelhető volt, hogy több tapasztalattal, több 
hasznos verseny km-el rendelkeznek, mint a magyar versenyzők. Ez kifejezettem 
jellemző volt a lányoknál. Erőnlétileg a fiúk egyeltalán nem voltak lemaradásban, a 
lányok pedig csak minimálisan az élversenyzőktől.  

 
 

3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.).  
Csapatsportágak esetén is kérünk egy rövid egyénenkénti értékelést a versenyt követően.  
 
Lányok egyenkénti időfutam: 
78 induló 
- 34. helyezett Tóth Réka - a vártnak megfelelő teljesítmény 
- 47. helyezett Pusztai Dóra - a vártnál gyengébb teljesítmény, alacsony szintű technikai (pl. 
kanyarodás) tudás 
- 55. helyezett Mudra Málna - a vártnak megfelelő teljesítmény 
A top 10-ben domináltak azok a nemzetek, akiknél sokkal nagyobbak a sportágra fordítható 
anyagi források, sokkal nagyobb a merítés (versenyzők létszáma) és sokkal népszerűbb a 
kerékpársport mint Magyarországon.  



Az időfutam Bajnok a Brit Cat Ferguson lett. 
 
Fiúk egyenkénti időfutam: 
93 induló 
- 21. helyezett Hancz Tamás - a vártnál valamivel gyengébben teljesített, az év során az 
időfutamokon jobb eredményeket ért  
- 29. helyezett Pakot András Gusztáv - megfelelő teljesítmény, ráadásul esőben versenyzett (nem 
volt folyamatos eső, többen kevésbé vizes aszfalton versenyeztek) a mezőnyverseny a fő cél  
- 64. helyezett Csáki Szabolcs - nem az ő erőssége az időfutam versenyszám  
Az Időfutam Bajnok a lengyel Goszczurny Patryk lett.   
 
Lányok mezőnyverseny: 
76 induló 
- 21. helyezett Tóth Réka - jó teljesítmény, picit nagyobb rutinnal az élmezőnyben végez és a 
biztos top 15-ben 
- 44. helyezett Pusztai Dóra - csakúgy, mint az időfutamnál, itt is a kerékpárkezelési hiányosságok 
és a mezőnyben való közlekedés, helyezkedés kihívásai okoztak nehézségeket és gátolták a jobb 
eredmény elérésében. Erőnlétileg Rékával egy csoportban tudott volna célba érni. 
- 59. helyezett Mudra Málna - a korábbi teljesítmények alapján a vártnak megfelelő eredményt 
ért el 
Csakúgy, mint az időfutamon, a mezőnyversenyen is ugyanazok a nemzetek domináltak pl. 
mindhárom olasz lány a top 8-ban végzett, a versenyt pedig a korábbi Időfutam Bajnok brit Cat 
Ferguson nyerte.   
 
Fiúk mezőnyverseny: 
94 induló 
- 7. helyezett Pakot András Gusztáv – remek versenyzés és remek eredmény, mégis kicsit 
keserédes. Amennyiben nincs az a bizonyos összeakadás a belga, későbbi győztes (Cedric 
Keppens) versenyzővel a sprintben, akkor bizonyára a dobogóra áll Andris, de ennek ellenére 
elégedettek vagyunk az általa nyújtott teljesítménnyel. 
- 22. helyezett Hancz Tamás – jó teljesítmény, a hegy nem volt elég meredek ahhoz, hogy egy 
mindössze 5-6 fős csoport el tudjon szakadni, ami jobban kedvezett volna Tamásnak. Végig 
remekül versenyzett és helyezkedett a verseny során. 
- 73. helyezett Csáki Szabolcs – sajnos bukásba keveredett, amiben komolyan megütötte a 
csuklóját és a kerékpárja is megrongálódott, de még így is teljesíteni tudta a távot. 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
Minden versenyző mindkét versenyszámban a maximumot nyújtotta. Voltak, akiket bukás 
hátráltatott, Pakot Andrást, pedig egy sprintben könnyen előforduló összeakadás gátolta meg a 
dobogós helyezés elérésében. 
Összeségében a versenyzők elégedettek saját teljesítményükkel. 



 
5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

Minden rendben volt, elégedettek az eredményekkel. 
 
 

6. Észrevételek, javaslatok 
Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 
A helyszínen minden zökkenőmentesen működött, köszönve a korábbi felkészülésnek és a 
versenyszabályok pontos egyeztetésének a versenyt megelőző hetekben. Az eredeti szabálykönyv 
kicsit hiányos volt az engedélyezett felszerelés tekintetében, de tapasztalatból időben minden 
egyes részletre írásos tájékoztatást kértem a szervezőktől.  
Biztonsági szempontból a versenypályák jól le voltak zárva, incidens nem történt. 
A versenypályák nagyon közel feküdtek a szálláshoz, ez mindenképpen komfortos volt. 
  

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
 

  



Sportág: Kézilabda 
Szakág(ak): 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 
Juhász István – MKSZ szakmai igazgató 
Penszki Gergely – serdülő válogatott szövetségi kapitány 
 
 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 
 

Összesen 14 napos felkészüléssel érkeztünk az EYOF versenyére. A 14 nap az 3 edzőtábori hetet jelent. 
Edzőmérkőzések tekintetében Szlovénia és Németország korosztályos válogatottjaival játszottunk egy-
egy dupla mérkőzést, tehát összesen négy felkészülési mérkőzéssel készült a csapat. 
 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 
 

A 2004/2005, valamint a 2006/2007-es korosztály kiválasztási folyamata az MKSZ kiválasztásért felelős 
munkacsoportjának munkájával kezdődött. Itt a klubedzők által a kiválasztásra delegált játékosok 
különböző pályatesztek és motorikus tesztek segítségével, több körös kiválasztó folyamatban vettek 
részt. A munkacsoport tagjaként jól ismertem a korosztály játékosait országon szinten is. Szövetségi 
edzőként a 2006/2007-es korosztályt több mint egy éve követem, és készülünk különböző edzőtáborok 
valamin meghívásos tornák alkalmával. Az EYOF versenykiírásában szereplő speciális korosztály 
meghatározásánál figyelembe kellett venni, hogy a 2005 és 2006-ban született játékosokat lehet nevezni 
a versenyre, ami az idő rövidsége alatt komolyabb kihívást jelentett. Végül az ifjúsági válogatott 
szövetségi kapitányával történő egyeztetésünk során a magasabb korosztály szűk keretéből kimaradó 
játékosokat is meghívtuk a serdülő korosztály edzőtáborába. Két ilyen edzőtábort tudtunk szervezni, ahol 
megnéztük a játékosokat azonos közegben és körülmények között.  
Az így kiválasztott 18 játékossal készültünk egy héten keresztül, akikkel motivációs és személyiség 
teszteket is készíttettünk. Ezután közvetlenül az EYOF előtti hétre kijelölt 15 játékos kapott helyet a 
legszűkebb keretben, akikkel a versenyen is részt vettünk.   
 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 
 

MKSZ serdülő válogatott kiválasztásért felelős munkacsoport tagjai: Buday Ferenc, Horváth László, 
Kerékgyártó Zsolt, Papp György, Penszki Gergely. A csoport vezetője: Juhász István. 
 
A versenyre való közvetlen felkészülésben és felkészítésben szereplő szakemberek:  

 Penszki Gergely – Szövetségi kapitány 
 Kun Attila – Szövetségi edző 



 Bakos István – Kapusedző 
 Nagy Sándor - Sportpszichológus 

 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 
 

Nem volt olyan, ami extra nehézséget okozott volna. A két korosztály átfedése jelentette a megoldandó 
feladatot. Az idő rövidségével is megküzdöttünk végül mindenre megtaláltuk a megoldást. 
 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 

Lány serdülő korosztályban: 
- Olimpiai reménységek versenye / 2022.12-17-19. / Lengyelország 
- Nyílt Európa bajnokság / 2022.07.04-08. / Svédország 
- EYOF / 2022.07.24-30. / Szlovákia 

Lány ifjúsági korosztályban: 
- Világbajnokság / 2022.07.30-08.12. / Macedónia 

Lány junior korosztályban: 
- Világbajnokság /2022.06.21-07.02. / Szlovénia – 2. hely 

 
 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 

  
Az említett korosztályok között ebben az évben volt átfedés, de ezt megfelelő szakmaisággal kezelték a 
korosztályos válogatott edzők. Ebben az esetben a döntő érv a csapatkijelölésben az volt, hogy melyik 
csapatban lesz képes megfelelő minőségű játékpercet eltölteni a verseny során a sportoló, amely 
legjobban szolgálja a fejlődését. Az átfedések az ifjúsági és az EYOF korosztály között minimális 
számban 4 fő volt a 2005-ös születésű sportolók esetében.  
A 2006/2007-es korosztálynak nyílt EB részvételi lehetősége is volt, melyen az EYOF részvételt tartottuk 
fontosabbnak és a versenynaptárban is jobban beilleszthető világversenynek. Emiatt a nyílt EB-n nem 
vettünk részt. 

 
 
 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  
 

Az esemény a nemzetközi megmérettetés, valamint az olimpiai mozgalomban való részvétel 
szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a sportágon belül. Az EYOF – n való indulás már önmagában is 



egy rangot jelent, mivel ez a lehetőség az EHF szakági rangsora alapján kerül megállapításra, amely az 
előző évi eredményeket is minősíti.  
Tapasztalataink szerint az EYOF versenyére a csapatok a legjobb és legerősebb összeállításban érkeztek 
annak ellenére is, hogy a 2004/2005-ös születésűek Világbajnoksága éppen az EYOF utáni napokban 
kezdődött. Minden korosztály a VB-ről éppen kimaradt, de a speciális EYOF korosztálynak megfelelő 
legjobb legerősebb játékosokkal érkezett.  
A versenyeredmény komolyságát és színvonalát növelte, hogy minden csapat többségében. 
 
 

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
 
A válogatott korosztályok versenyrendszerben az érintett korosztálynak az eseményt – normál esetben a 
korosztály utolsó versenye általában – az egyik legrangosabb eseménynek tekinti a szövetség. A 
megmérettetés– igaz nem végérvényesen -, de már predikcióval szolgálhat az adott korosztály helyét 
illetőleg a nemzetközi mezőnyben. 
Az olimpiai mozgalom hangulatát és szellemiséget átélve igen komoly tapasztalatokat szerezhettek 
sportolóink és szakembereink egyaránt. A korosztály számára az első nagy világverseny volt, melyen 
nemzetközi tétmérkőzések mellett komoly sportkapcsolatokat és tapasztalatokat szerezhettünk más 
országok utánpótlás válogatottjaival való találkozásaink során.  
Ez az első megmérettetés, melynek tapasztalatait tovább tudjuk vinni, és kamatoztatni tudjuk a képzés és 
felkészülések során.     
 
 

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 
 

A hosszútávú felkészítés esetében – mivel csapatsportágról beszélünk, valamint az életkorból 
adódóan erőteljes az akceleráció jelentősége – csak tájékoztató jellegű az elért eredmény az egyéni 
paraméterek tekintetében. Az összes objektív és szubjektív eredményt és tapasztalatot felhasználva 
a korosztályváltást követően az egyéni profilok alapján való felkészítés intenzív szakaszának kell 
következni. Kiemelt jelentőséggel bír majd a mérkőzések mennyiség és minőségi aránya a 
következőkben, valamint a sportolók egyéni menedzselése is. 
Kiszakadni a magyar bajnokság és ez edzőmérkőzések köréből, valamint más országok 
kultúrájának megismerését, játékstílusának megtapasztalását nagyon fontosnak tartjuk a 
hosszútávú felkészítés folyamatában. Új környezetben új ingerek érték játékosainkat és 
szakembereinket egyarát, mely segítséget nyújthat a további tervezésekben és felkészítések során. 
emellett vetélytársainkkal való találkozások során betekintést nyerhettünk, hogy milyen metodika, 
és módszertan mellett építik fel csapataikat. Láthattunk a sportág tendenciáit és esetleges újításait 
is. 

 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  
 



A helyszínen egy edzésen vettünk részt a verseny előtt. A pálya talaja és környezete kiválóan 
alkalmas volt mindenféle foglalkozásra. Edzésre és mérkőzésekre egyaránt. Az öltözők és az épület 
felújítás utáni állapota rendezett szép környezetet hozott számunkra. Az első edzés során tapasztalt 
hőmérséklet nehezítette picit az edzésmunkát. Nagyon lehűtötték a szervezők a levegőt. A 
légkondicionáló berendezés túlzott használata arra kényszerített mindenkit, hogy melegítőben 
történjen a foglalkozás.  

 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében 
 

A mezőny színvonalára jellemző, hogy a végül a legjobb négy helyen végzett csapatok között 
minimális gólkülönbségek alakultak ki a mérkőzések során, tehát magas színvonalú mérkőzések, 
közel azonos játéktudást képviselő csapatok találkoztak. De a végül hetedik helyen végzett Román 
válogatott is mindössze egy gólos vereséget szenvedett a csoportmérkőzések során az ezüstérmes 
Dánia csapatától. 
Új tendencia – szinte csak nálunk - az új szabályok bevezetése miatt volt megfigyelhető. Elsősorban 
a kezdődobás elvégzésének helyének változása hozott egy újabb tendenciát. Mi a magyar 
válogatottal használtuk ki legjobban ennek lehetőségt. A többi csapat nem minden esetben élt a 
gyorsabb játéklehetőséget hozó, és ezt kínáló szabálymódosítással.   

 
 

3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.).  
Csapatsportágak esetén is kérünk egy rövid egyénenkénti értékelést a versenyt követően.  
 
Itt egy rövid szöveges értékelést adunk a játékosokról. Részletes értékelő statisztikát a mellékelt 
excel táblázatban lehet látni és kiolvasni a játékosokról és a csapatról.  

- Mészáros Virág (kapus): Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. 31 %-os 
hatékonysággal védett a torna folyamán végig. Legnagyobb hiányossága volt, hogy 
kezdőként kapusként nem tudta a saját képességeihez mért jó teljesítményt nyújtani. 
Az elődöntőre levetkőzte azt a fajta izgalmat mely hátráltatta őt ebben. Az egyéni 
beszélgetések során kialakított stresszkezeléssel ott már jó teljesítményt nyújtott.  

- Krasznai Júlia (kapus): Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. 33 %-os 
hatékonysággal védett a torna folyamán végig. Legnagyobb hiányossága volt, hogy 
kezdőként kapusként nem tudta a saját képességeihez mért jó teljesítményt nyújtani. 



A döntőre levetkőzte azt a fajta izgalmat mely hátráltatta őt ebben. Az egyéni 
beszélgetések során kialakított stresszkezeléssel ott már jó teljesítményt nyújtott.  

- Török Fanni (balszélső): A látszam korlát miatt a posztján egyedül szereplő balszélső 
63%-os lövő teljesítménye elmaradta várt 80%-tól. A góljait a legfontosabb 
pillanatokban szerezte. 275 perccel a legtöbb időt pályán töltő játékosa volt 
csapatunknak. Védekezésben és a csapat egységében kimagasló szerepe volt az elért 
eredményben. 

- Keceli Mészáros Renáta (irányító): Kimagasló sebességével az egész mezőny 
leggyorsabb játékosaként a csapatunk legjobb lövő százalékával (78%) és kimagasló 
védekező tevékenységével segítette csapatunkat. Kihagyhatatlan és nélkülözhetetlen 
játékosa a korosztálynak. (Véleményem szerint a kézilabdázás sportág egyik 
legnagyobb értéke jelenleg az utánpótlás korosztályokban!) 

- Rédecsi Polett (irányító, csapatkapitány): Saját magához képest kiválóan teljesített. 
Labdabiztos játékával, jó cselező készsége védekező tevékenysége mellett a csapat 
kapitányaként meghatározó szerepe volt a csapat egység kialakításában és 
megtartásában.  

- Papp Dorka (jobbszélső): Gyorsasága, harcossága és védekezésben betöltött szerepe 
elévülhetetlen érdemeket jelentett a csapat számára. Kapura lövési technikája nem a 
legkiválóbb. Azon sokat kell csiszolni, ám tanulási vágya, motivációja és minden 
alkati képessége megvan ahhoz, hogy úgy fejlődhessen tovább, hogy a következő 
korosztályos válogatott tagja legyen. 

- Mórocz Fanni (balátlövő): Kiemelkedő játékintelligenciával rendelkező játékos. 
Gyors, jól elővételező képességű védőtevékenység mellett a leglabdabiztosabb 
játékosok közé tartozott a mezőnyben. A legnagyobb hiányossága a kapura lövesek 
elmaradása volt. Meg kell tanulnia „a hátán cipelni a csapatot”, ha a helyzet úgy 
kívánja meg. Erre minden képessége megvan, ám alárendelte magát a csapatban játszó 
más játékosoknak.   

- Pálmai Liza (balátlövő): Kiemelkedő lövő technikával rendelkező átlövő. Alázatos 
fanatikus hozzáállása miatt a testi adottságaiból származó hátránya (átlövőként 
alacsonynak számít a nemzetközi mezőnyben) sem hátráltatta a jó teljesítményében.  

- Varga Dalma (jobbszélső): Az egész mezőny leggyorsabb játékosai közé tartozó 
balkezes jobbszélső. Mozgékony védekező lábmunkájával komoly nyomást helyezett 
az ellenfél játékosaira és támadásszervezésére. Lövőtechnikája poszttársához 
hasonlóan még fejleszthető és lövő repertoárja bővítésre vár. Az ez elkövetkező 
képzési idő egyik kiemelt feladata lesz.   

- Giricz Lilla (beálló): Támadásban jól helyezkedik. Kiválóan veszi át a labdát akár 
egykézzel is. Testi erejét kihasználva jól forgatja meg a védőket, helyzeteit viszont 
kevésbé jó 58%-ban használta ki a várt 80% helyett. Védekezésben határozott, de a 
mélységi és szélességi lábmunkáján még dolgozni kell, hogy még gyorsabban tudjon 
reagálni az ellenfelek cselező játékosaira.   



- Faragó Lea (balátlövő, irányító): Az öt mérkőzésből álló sorozatban két mérkőzést ki 
kellett hagynia bokasérülés miatt. Az első mérkőzés mellett az elődöntő és a döntő 
mérkőzésein azonban kimagasló védekező tevékenységével segítette csapatunkat. 
Bokasérülése kissé zavarta a játékban, emiatt „fáradtabban” mozgott társainál, ám 
amikor kellett gólokkal vagy labdabiztos támadásvezetéssel tudott játszani. 
Mozgékonyságán cselező készségén mindenképpen javítani kell. Erőssége a talajról 
történő kapura lövések mellett, a védekező munkája volt. 

- Szalai Petra (jobbátlövő): A legkevesebb (27 perc) játékidőt pályán töltő játékos volt. 
Védekező tevékenysége nemzetközi mezőnyben csekély eredményességet jelentett. 
Emiatt támadás-védekezés csere taktikával igyekeztünk pályán tartani és kihasználni 
támadásban a jó átlövő képességeit. A mi hitvallásunk szerint ebben a korban a 
támadás és védekezés csere taktikával lejátszott mérkőzéseket nem szeretjük 
alkalmazni. Hitünk szerint mindenkinek tudni kell kimagasló védekező tevékenységet 
elvégezni a mérkőzések során. Petrának ez komoly kihívás volt a mezőnyben. Ezen 
nagyon sokat kell fejleszteni nála.  

- Menczer Lili (beálló): Támadásban jól helyezkedik. Kiválóan zár, jól kihasználja testi 
erejét. Labdaátvételei néhol bizonytalanok voltak. Erejét kihasználva jól forgatja meg 
a védőket, helyzeteit a jóhoz közeli 75%-ban használta ki. (Elvárt a 80%) 
Védekezésben határozott, de a mélységi és szélességi lábmunkáján még dolgozni kell, 
hogy még gyorsabban tudjon reagálni az ellenfelek cselező játékosaira.     

- Szabó Laura (jobbátlövő): Balkezes átlövőként 56%-os lövési hatékonysággal 
játszott. Erőssége volt a talajról történő kapura lövés. Kisugárzása miatt fontos 
láncszeme volt a csapatnak, ám testmagasságát (A mezőny egyik legalacsonyabb 
átlövője volt) a későbbiekben csak komoly technikai fejlesztéssel fogja tudni 
kompenzálni. 

- Horváth Fanni (irányító): Kiemelkedő cselező készséggel, testmagasságát is 
kihasználva jó átlövésekkel és a védekezésben betöltött hármas védő pozícióban 
betöltött szerepével alapembere volt a csapatunknak. Jó szervezőkészséggel és 
játékintelligenciával rendelkező játékos. Komplexen használható mindenre alkalmas, 
alázatos sportoló. 73%-os lövő teljesítménye mellett a csapatunknál használt 
statisztika szerint a második leghasznosabb játékosunk volt az EYOF küzdelmei 
során. 

 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 
Kiváló szálláskörülmények voltak, a csarnoktól való távolság és az ezzel járó utazás még éppen 
jó távolságra (25 perc) volt.  
 
Az étkezéseknél tálalt ennivaló változatossága elfogadható, ám a mennyiségük nem volt ideális 
ennyi sportoló számára. Gyakran fordult elő, hogy sem választék, sem mennyiség nem volt már 



egy-egy késő mérkőzés után érkező csapatnak, így nekünk is volt ezzel kapcsolatban 
hiányérzetünk. Gyümölcs, vagy esetlegesen desszert már nem jutott a játékosoknak és ez az egész 
torna folyamán jellemző volt.    
 
A csarnokban az öltözőket és a pályákat nagyon szerették a játékosok.  
 
Nagyon sok sportbarátságot kötöttek. Közösségi tér hiányában az épület előtti apró területen 
kihelyezett három padon ismerkedtek, barátkoztak, kártyáztak az ellenfelek játékosaival.  

 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 
A játékosok véleményét kiegészítve és nem megismételve foglaljuk össze a tapasztalatokat. 

 
Elsősorban a játékvezetés minőségét szeretnénk megemlíteni. Szinte minden mérkőzést 
megtekintettünk a helyszínen. A különböző mérkőzéseken nagyon eltérő módon értelmezték a 
szabályokat. Főként a passzívitást mutató játékvezetői jelzést követően voltak nagyon komoly 
eltérések. Volt olyan mérkőzés, ahol passzív jelzést követően 3 átadás után elvették a támadás 
jogát az adott csapattól de, volt olyan éppen a mi mérkőzésünkön, amikor a passzív jelzés után 
még 53 mp-ig folyó támadást engedélyeztek az ellenfélnek, ami alatt 11 átadást hajtottak végre. 
Nagyon nehéz volt ehhez a felfogáshoz alkalmazkodni. (Végül sikerült figyelmen kívül hagyni.)  
 
A mérkőzések színvonalára nem lehet panasz. A mezőny első fele kifejezetten magas színvonalú, 
és hőfokú mérkőzéseket játszott egymással. Nem volt ritka, hogy az utolsó pillanatokban, egy 
utolsó támadásban dőlt el a mérkőzés. Ahol nagyobb gólkülönbséggel dőltek el mérkőzések, ott 
is nagyon kiegyensúlyozottan küzdöttek a csapatok.  
 
Kiemelten hasznos tapasztalatokat szereztünk Európa legjobbjai (Dán, Német, Norvég, Román, 
Horvát) közé tartozó nemzetek utánpótlás csapataival lejátszott, vagy a megtekintett mérkőzések 
után.   

 
 

6. Észrevételek, javaslatok 
Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 
Talán egyetlen kiemelt dolgot lehetne felsorolni, ami sportszakmai szervezést igénylő javaslat 
lenne. Ez pedig a helyosztó mérkőzések időpontjára vonatkozó észrevétel.  

 
A 7-8. helyekért lejátszott mérkőzés reggel 8 órakor kezdődött (minket nem érintett) 



 
Az 5-6. helyekért lejátszott mérkőzés 10 órakor kezdődött (minket nem érintett) 
 
A 3-4. helyekért játszott mérkőzés 12 órakor kezdődött (minket nem érintett) 
 
A döntő mérkőzést 14 órakor rendezték (érintettek voltunk) 
Összességében véve minden érintett csapatnak nehézséget okozott a keresztjáték utáni rövid 
pihenő idő elteltével mérkőzést játszani, valamint a helyosztók napján az étkezések 
megszervezése sem volt túl ideális a csapatok számára.  
 
Mindenkinek 16-18 órán belül kellett két mérkőzést lejátszania, ráadásul éppen az utolsó 
versenynapon, amikor már mindenki kimerült volt.  
 
Ennek a szervezését jobban át kel gondolni és több lehetőséget adni a csapatoknak és a 
játékosoknak a regenerálódásra, az energiapótlásra.   
 
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
  



Sportág: Kosárlabda 
Szakág(ak): leány utánpótlás szakág 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció):  
Debreceni Eszter vezető edző 
 
 

1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 
 

A felkészülés rövid ismertetése 
 

A Covid-19 járvány végett ennek a korosztálynak 2020 augusztusában kezdődött csak el a 
közös munka.  

                  Táborok időpontjai, edzések és mérkőzések száma: 

2020.08. 12-18. Székesfehérvár 10 edzés, 1 edzőmérkőzés 

                  2020.10. 22-25. Székesfehérvár 6 edzés, 1 edzőmérkőzés 

2021.03.29-04.01. Székesfehérvár 6 edzés 

                  2021.06.17-23. Székesfehérvár 10 edzés, 1 edzőmérkőzés 

                  2021.08.03-09.  Székesfehérvár 10 edzés, 1 edzőmérkőzés 

                  2021.10.25-27.  Székesfehérvár 4 edzés 

                  2021.12.20-22.  Székesfehérvár 5 edzés 

                    2022.03.14-16.  Székesfehérvár 5 edzés 

                    Verseny előtti közvetlen felkészülési időszak: 2022.06.20 – 07.22. 

 
Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 

 
A kiválasztás egy több lépcsős rendszerben zajlott. 

Első lépcső: 2019 őszén a négy kijelölt régióban 2 x 1 napos kiválasztó-képző tábor kerül 
megrendezésre a régiókat vezető szakemberek irányításával. Ahol a régióhoz tartozó klubok 
javasolják a játékosaikat. Ebben a két napban elsősorban sok technikai elemet, alap taktikai elemet 
tartalmazó edzéseket vezetnek le az erre felkért edzők. az edzéseket a régió vezető és egy általa 
választott másik szakember figyeli meg és értékeli a játékosok teljesítményét a 4 edzéseken látottak 
alapján és természetesen az előzőleg megtapasztalt klubjaikban elvégzett munka ismeretében. 
Minden régióbol egy 12-14 fős csapatot állítanak ki, akik a Négy Régió tornáján vesznek majd részt 
Székesfehérváron az MKOSZ Központjában. 

Második lépcső: Négy Régió tornája 



Itt már a KKP programra kijelölt vezetőedző és a két segítője is jelen van, feladatuk a játékosok 
megfigyelése és kiválasztása a már szűkített 24 fős keretbe. 

Harmadik lépcső:  A nyári (2020 júniusi) összetartásra behívott 24 játékos felmérése és 16 főre 
szűkítése (ennek a korosztálynak sajnos ez a vírushelyzet miatt elmaradt) 

Negyedik lépcső: A 2020 augusztusi összetartástól kezdődően egy 16 fős kerettel kezdődik meg a 
közös munka. 

Itt elmondható, hogy a 16 főből van egy állandó 10-12 fő, de az összetartásokon több játékost is 
megnéztünk és igyekeztünk felmérni az erőviszonyokat ebben a korosztályban. 

Ötödik lépcső: az EYOF előtti 4 és fél hetes felkészülési időszak, ahová 18 játékost hívtunk be és két 
hetente történt meg a keret szűkítése 16-14 majd az utazó 12 főre. 

Kiválasztás szempontjai: 

- alkati tulajdonságok 
- fizikum 
- motoros képességek szintje 
- erősségek-gyengeségek (technikai, taktikai) 
- motiváció, elszántság 
- munka iránti alázat 
- játékintelligencia 
- tanulási gyorsaság 
- érzelmi intelligencia 
- a játékosokkal folytatott beszélgetések során informálódni, hogy mennyi plusz energiát/időt 

hajlandó befektetni a szabad idejéből, hajlandó e külön edzéseket vállalni, külön programokban 
részt venni, hogy látja magát a kosárlabda pályán, hogyan képzeli el a jövőjét, mi a célja a 
kosárlabdával. 

- szülői háttér/támogatottság 
 

A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek felsorolása 
 

Edzők:  

Debreceni Eszter, Seres Éva, Mészáros Vivien  

Technikai vezető: 

Sarkadi Nagy Ágnes 

      Versenyzők: 

Janzsó Alíz   2007.02.14. Darazsak Sportakadémia edző: Czirják Szilvia 

Drahos Leila  2007.08.06. Szegedi KE edző: Kovács Andrea 

Völgyi Lili 2007.03.28. Darazsak Sportakadémia edző: Czirják Szilvia 



Halmágyi Kitti  2007.03.02. Rátgéber Kosárlabda Akadémia edző: Eördögh Edit 

Tózer-Nemes Boglárka 2006.08.28.  Kecskeméti KA edző: Halmai Gábor 

Igaz Eszter 2006.07.26. Vasas Akadémia edző: Kertész Dávid 

Bálint Polla 2006.06.08. Szegedi KE edző: Kovács Andrea 

Vasi Hanna 2006.01.07.  Darazsak Sportakadémia edző: Seres Éva 

Szücs Gréta  2006.10.06. Atomerőmű-KSC Szekszárd edző: Harsányi Mária 

Szauter Petra  2007.12.06. BEAC edző: Kováts Réka 

Subotic Milka  2007.01.31. Rátgéber Kosárlabda Akadémia edző: Eördögh Edit 

Czirkos Anna Panka  2007.03.21. Vasas Akadémia edző: Deák Éva 

Gréts Dalma 2007.11.14. BEAC edző: Kováts Réka 

Sinka-Pálinkás Szofi 2007.09.18.  Kecskeméti KA edző: Halmai Gábor 

Felső Gréta  2007.09.24. Rátgéber Kosárlabda Akadémia edző: Eördögh Edit 

Németh Lili  2007.07.27. BEAC edző: Kováts Réka 

Pásztor Kata  2007.08.18.  Darazsak Sportakadémia  edző: Seres Éva 

Hőgye Petra 2007.11.10. PVSK  edző: Bekk Zsanett 

Kendelényi Luca  2007.07.25. Vasas Akadémia  edző: Deák Éva 

Váraljai Emma  2007.04.27. Szegedi KE  edző: Kovács Andrea 

Mészáros Ágota  2007.07.18. RICSILLA  edző: Darida Csilla 

Poczkodi Zsófia 2007.07.15. DVTK Akadémia  edző: Ambrus Erzsébet 

Marosvölgyi Zsófia  2008.02.08. Darazsak Sportakadémia edző: Seres Éva 

 
Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel halasztották el) 
 

Sajnos a Covid-19 vírushelyzet miatt ennek a korosztálynak nem volt lehetősége a KKP programon 
belül nemzetközi felkészülési mérkőzéseket játszani. Kiemelt szerepet játszott volna a 
felkészülésben a Slovenj Gradec-i U14-es nemzetközi torna, ami szintén a vírushelyzet miatt 
elmaradt. 

Felkészülési mérkőzések: 

2020.08.15. Székesfehérvár  KKP 2007 – KKP 2006 

2020.10.24. Székesfehérvár KKP 2007 – KKP 2006 

2021.06.21. Székesfehérvár KKP 2007 – KKP 2006 



2021.08.07. Székesfehérvár KKP 2007 – Csata DSE U16 

2022.06.29. Székesfehérvár EYOF – Alba Fehérvár U16 fiú 

2022.07.01. Székesfehérvár EYOF – Alba Fehérvár U16 fiú 

2022.07.09. Székesfehérvár EYOF – Paks U16 fiú 

2022.07.14. Székesfehérvár EYOF – Paks U16 fiú 

 
Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, dátum és 
helyszín) 
 
2022.07.09-17.  U17 Világbajnokság Debrecen 

2022.08.19-27.  U16 Európa Bajnokság Portugália 

 

EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának megszervezése 
(átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek és könnyebbségek) 
 
EYOF-ra történő kiutazás előtt már fél évvel igyekezett az MKOSZ és a válogatott stábok a lehető 
legjobb megoldást megtalálni arra, hogy melyik versenyre kik utazzanak. Minden esetben a játékosokat 
tartottuk szem előtt figyelembe véve a megfelelő terhelés és pihenési arányokat. Mivel a 2006-ban 
született játékosok között sok tehetséges van, ezért számítottak rájuk az U17-es Világbajnokságon is. A 
három verseny egyértelműen sok lett volna egy korosztálynak, ezért született az a döntés, hogy a 2007-
es KKP programban dolgozó csapattal, kiegészülve három 2006-os születésű játékossal veszünk részt az 
EYOF-on.  
Véleményem szerint is szakmai szempontból ez volt a legjobb döntés, hiszen a soron következő Európa 
Bajnokság is kiemelt szerepet tölt be az utánpótlás válogatottak számára.  
 
 
 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  
A csapatsportágak, így a kosárlabdában is az első helyen a Világ Bajnoki, második 
helyen az Európa Bajnoki szereplések állnak felnőtt szinten, mert sajnos az 
Olimpiai szereplés még távolinak tűnik. 

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
Utánpótlás szinten egy rendkívül jó erőfelmérőnek és felkészülési lehetőségnek 
számít. Általában a korosztályos Európa Bajnokságok előtt kerül megrendezésre, 
így maximálisan bele illeszthető a felkészülési programba.  

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 



Mindenképpen fontos a játékosok felkészítése szempontjából, hiszen a 
nemzetközi mezőnyben sokszor először szembesülnek a versenyzők, hogy 
mennyivel gyorsabb és agresszívebb a játék. Jobban megismerhetik a nemzetközi 
szinten alkalmazott játékvezetői felfogásokat.  

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai 
értékelése)  
A verseny alatt három alkalommal volt edzéslehetőségünk, egyszer 60 percesés 
kétszer 45 perces edzéssel. Kétszer tudtunk a mérkőzések helyszínén és egyszer 
egy mások csarnokba edzeni. Mindkettővel maximálisan elégedettek voltunk, 
minden igényünket teljesen kiszolgálta.  

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  
Elmondható, hogy a jelenlévő csapatok az U16-os EB-re készülő kereteikkel 
vettek részt a megmérettetésen, így egyértelműen egy erős mezőny volt jelen. A 
jelenlévő 8 csapatból 7 csapat az A divíziós mezőnyben szerepel. (egyedül a hazai 
válogatott van jelenleg a B divízióban) 
 

 
3. A sportolók egyénenkénti értékelése 

 
Völgyi Lili 
Csapatunk első számú irányítójátékosa és egyben csapatkapitánya volt. Rendkívül jó fizikumú, 
jó mentalitású játékos, aki minden edzésen és mérkőzésen igyekszik 100 %-an teljesíteni. Az 
EYOF alatt lezajló öt mérkőzésen kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott mind védekezésben, 
mind pedig támadásban is. Jó teljesítménye nem minden esetben a dobott pontokban mutatkozott 
meg, inkább védekezésében és a játék szervezésében. Igazi csapatember nem csak a pályán, 
hanem a pályán kívül is. Dobásbiztonságban javulnia kell, de hosszútávon még sok lehetőséget 
rejt.  
 
Drahos Leila 
Fizikuma kiemelkedő, gyors, erős, robbanékony. Egyes és kettes poszton bevethető játékos volt. 
Kissé hullámzó volt a teljesítménye, sokszor egy mérkőzésen belül is. De az utolsó mérkőzésen, 
amikor a legnagyobb szükség volt a jó játékára, hozta amire képes. Lehetne határozottam, 
önbizalommal telibb játékos, akkor még többre lenne képes. Hosszú távon mindenképpen sok 
van benne.  
 
Tózer-Nemes Boglárka 
Alázatos, szerény játékos, aki ennek ellenére meghatározó tagja volt a csapatnak. Erős , jó 
fizikumú játékos. Védekezésben és támadásban is hozzá tudott tenni a csapat sikereihez. Bedobó, 
hátvéd poszton játszott. Tempódobása nincs, ebben sokat kell fejlődnie. 



 
Vasi Hanna 
Mentalitása, akarása, hozzáállása a munkához kimagasló. Az öt mérkőzés alatt végig 
kimagaslóan egyenletesen jó teljesítményt nyújtott. Fizikuma nagyon jó, erejét és agresszivitását 
igyekszik mindig kihasználni. Csapatunk egyik legfontosabb láncszeme volt!  
 
Subotic Milka 
Extra fizikum, de fejben és mentálisan gyenge játékos. Sajnos mellék szerepeket töltött be a 
mérkőzéseken. Bedobó poszton számítottunk rá, de kevés alkalommal tudta azt hozni, amit 
szerettünk volna tőle látni. Ha a fizikai paraméterei mellé fejben is tud fejlődni, akkor többre 
viheti a jövőben.  
 
Gréts Dalma 
Klubcsapatában meghatározó játékos volt, de sajnos itt nem tudott vezér szerepet betölteni. Ennek 
ellenére voltak nagyon hasznos percei a mérkőzéseken, amik fontosak voltak a csapat sikerei 
érdekében. Fizikuma nagyon jó, de fejben még lassabb a felfogása, lassabban tud új dolgokat 
befogadni, de bízom benne, hogy fejlődni fog nála és a következő években több perces játékos 
lesz a válogatott színeiben.  
 
Hőgye Petra 
Jó fizikai adottságokkal rendelkező játékos, de folyamatosan növésben van még, így ebben a 
mezőnyben erősség szempontjából el volt maradva a többi csapat játékosaitól. Viszont extrán jó 
a mentalitása, nagyon keményen és tudatosan dolgozik edzésről edzésre. Véleményem szerint 
benne sok lehet hosszú távon. Perceket kapott a mérkőzéseken, de a kiszabott feladatokat 
maximálisan igyekezett ellátni. Hátvéd, bedobó poszton számítottunk rá, de a védekezésekben 
több esetben akár belső posztokon is bevethető volt.  
 
Czirkos Anna Panka 
Jó fizikai adottságokkal rendelkező játékos, de folyamatosan növésben van még, így ebben a 
mezőnyben erősség szempontjából szintén el volt maradva a többi csapat játékosaitól. 
Kimondottan kosárérzékeny és jó kezű bedobó játékos, aki a vékonysága ellenére is egy-egy 
mérkőzésen kulcsszerepet töltött be. Védekezésben sokat kell még javulnia és erősödnie, 
gyorsulnia kell. Szintén azon játékosok közé tartozik, aki sokra viheti még. 
 
Sinka-Pálinkás Szofi 
Hármas és négyes poszton bevethető játékosunk volt. Jó adottságokkal rendelkezik, intelligens 
és okos játékos. Kimondottan kosárérzékeny, mindenáron nyerni akaró. Fiatal kora miatt a döntés 
hozatala még nem minden esetben a legjobb, de ebben biztos vagyok, hogy sokat fog fejlődni. 
Hosszú távon belőle is lehet komoly játékos.  
 
Halmágyi Kitti 



Meghatározó játékosként számítottunk rá négyes poszton, de sajnos messze a tudása alatt 
teljesített ezen az öt mérkőzésen. Adottságai és játékintelligenciája kiemelkedő, viszont 
fizikálisan még sokat kell fejlődnie. A munkához való hozzáállása nagyon hullámzó volt, de ettől 
függetlenül bízom benne, hogy hosszú távon játékos válik belőle.  
 
Szücs Gréta 
Ötös poszton kezdő játékosunk volt. Fizikálisan messze gyengébb volt ellenfeleinél, de ennek 
ellenére mindig igyekezett felvenni velük a versenyt. Kiemelkedően jó mentalitású, szerény 
játékos, akiben minden meccsen maximálisan megbízhattunk, hogy hozza a tőle elvárt 
teljesítményt.  
 
Kendelényi Luca 
Ötös poszton bevethető játékosunk, aki egyben csapatunk legmagasabb tagja volt. Jelenleg 
nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de ebben a mezőnyben nagyon vékonyka volt. Ennek 
ellenére a rá bízott szerepkört igyekezett ellátni. Teljesítménye kiegyensúlyozott volt. Hosszú 
távon ha keményen dolgozik és mentálisan megerősödik, komoly játékos válhat belőle.  
 
Csapatunk jó szereplése igazából abban rejlett, hogy nagyon egységes igazi csapatként 
küzdöttünk minden mérkőzésen. Soha nem ugyanazok a játékosok voltak a legmeghatározóbban 
meccsről meccsre, hanem minden egyes mérkőzésen volt olyan aki megtudott újulni, aki hozzá 
tudott valami pluszt adni a csapatjátékhoz. 

 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
Játékosainknak mind szakmai, mind pedig emberi oldalról óriási élményeket adott ez a 
versenylehetőség. A vírushelyzet miatt sokuknak ez volt életük első komoly nemzetközi 
megmérettetése, ahol más országok kosárlabda kultúrájával találkozhattak. Az elért jó eredmény 
pedig egy plusz löketet jelentett nekik, hogy igenis van értelme a sok elvégzett munkának, a 
rengeteg más dologról való lemondásnak, a rengeteg ebbe fektetett időnek! Én bízom benne, hogy 
innentől kezdve még keményebben és még tudatosabban fognak dolgozni a céljaik eléréséért.  
A versenyen kívül pedig olyan élményekre és nemzetközi barátságokra tettek szert a játékosok, 
amik akár egy örök életre szólhatnak.  
 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
Edzőként csak pozitívan tudok nyilatkozni, mind a szervezés, a lebonyolítás és a részvételünkkel 
kapcsolatban.  
Szakmailag kiemelten fontos volt ennek a korosztálynak ez a megmérettetés, mint ahogy már 
többször említettem az elmúlt két év vírushelyzete miatt. Rengeteget tanultak itt a kosárlabdáról.  
A szervezőket mindenképpen dicséret illeti, minden gördülékenyen és fennakadások nélkül 
zajlott le.  



 
6. Észrevételek, javaslatok 

Felkészülésünk teljesmértékben jól sikerült, nagyon örültünk, hogy a verseny előtt közvetlenül 
4 és fél hetet kaptunk a közös munkára az MKOSZ-től. Általuk biztosított székesfehérvári 
komplexum maximálisan tökéletes színtere a felkészülésnek.  
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
  



Sportág: Tenisz 
Szakág(ak): Leány és Fiú 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 
Gulyás István – lány utánpótlás vezetőedző, Simara János - edző 
 

1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 
A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) szakmai stábja az éves verseny és 
edzésprogramjához igazítja minden évben a nemzetközi versenyekre való felkészülést. 
Az MTSZ számára minden utánpótlás korosztályban az egyéni és csapat Európa 
Bajnokságok a kiemelt fontosságú események, amelyeken a korosztályok legjobb 
versenyzői tudják megmérettetni magukat nagy számú, sok országot felsorakoztató, 
magas színvonalú közegben. Az Európa Bajnokságokon minden országból a legjobb 2-3 
játékos képviseli hazáját egyéni, páros és csapat versenyszámokban.  
Az év csúcspontjára, az Európa Bajnokságokra és a játékosok egész évben történő 
fejlődésének támogatására előre meghirdetett utaztatási program alapján készülünk. 
Ezek az úgynevezett felkészülési versenyek nemzetközi ITF (18 éven aluli) világranglista 
pontokat adó egyéni és páros versenyszámok. A 2007 és 2008-ban született játékosok 
közül kevesen érték el azt a szintet, hogy a legalacsonyabb kategóriájú (ITF J5, J4) 
versenyeken csatlakozni tudjanak az idősebb játékosokhoz. Azok, akik rendszeresen részt 
tudtak venni az utaztatási programban, azok az EB résztvevők. A 2008-as korosztály 
nemzetközi versenyeztetését is az EB-kre való felkészülés keretén belül tudtuk megoldani 
Tennis Europe 14 év alatti nemzetközi versenyeken, csoportos utaztatás formájában. 
Az MTSZ utaztatási programja mellett a játékosok egyénileg is készültek a nemzetközi 
versenyeken, illetve edzőikkel az edzéseken. 
Két héttel az EYOF esemény előtt a már kiválasztott EYOF játékosok egy héten keresztül 
együtt készültek az EB játékosokkal edzőtáborban, amelyet az MTSZ Nemzeti 
Edzésközpontjában tartottunk. Egy héttel a verseny előtt Simara János EYOF edző 
vezetésével készültek speciálisan a számukra ismeretlen versenyszámra, a vegyes párosra. 
A végleges felkészülés zárásaként a helyszínen edzettek. 
 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 
Az EYOF esemény és a korosztályos Európa Bajnokságok egyidőben történő 
megrendezése számunkra nehéz helyzetet teremtett. Mivel a szakmai vezetés az EB-ket 
határozta meg prioritásként a legjobb játékosokat oda delegáltuk, ráadásul gondolni kellett 
a tartalékokra is az esetleges sérülések, betegségek miatt. 
Ezek a tények megnehezítették a kiválasztást. A bő keretbe 3-3 olyan játékos került, akik 
rendelkeztek a megfelelő nemzetközi versenyzési tapasztalattal, dolgoztak már a 
válogatott edzőkkel és részt vettek a nemzetközi utaztatási programban. 



Az ő kiválasztásukat a Budapest Bajnokságok után hoztuk meg az aktivitásuk, egészségi 
állapotuk szerint, eredményeik, valamint együttműködésük alapján. A kiválasztásban 
szerepet játszott a játékosok páros játék tudása és eredményessége. 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 
Játékosok: Bak -Szabó Norina, Benke-Giosanu Izabella, Farkaslaki Hints Flóra 
Major Áron, Mező Marcell, Nagy Botond. 
Edzők: Hajnal István, Simon István, Nemes Gábor, Simara János 
 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 
Mint említettem korábban, számunkra nem okozott problémát, mivel a tenisz éves 
versenyprogramja alapjaiban nem változott. Minden évben így 2021-ben is szerencsére 
majdnem teljes versenyeztetési és edzésprogramot tudtunk végezni. 
 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és 
vb, dátum és helyszín) 
Egy időben voltak az események, ezért nem vehettek részt egyszerre a két versenyen. 
A kiválasztást előtt a prioritás meghatározta a játékosok körét, hogy ki hova lett 
delegálva. 
Az EB-ékre a korosztályok legjobbjai, a magyar és nemzetközi ranglista és az előző 
versenyidőszak eredményei alapján (nemenként 3-4 játékos) kerültek. Az utánuk 
következő 3 lány és 3 fiú alkotta az EYOF játékosok körét. A 3-3 játékos közül a szakmai 
stáb a fiú és lány válogatott edzők javaslatára meghatározta az utazó játékosokat és a 
tartalékokat. A kiválasztás során figyelembe vettük a játékosok egyéni és páros 
játékát. Mivel vegyes páros versenyszám is szerepelt a programban, ami tenisz sportágban 
nem szerepel az utánpótlás korosztályban és a felnőttek számára is csak a Grand Slam 
versenyeket rendeznek, ezért az esélyeket latolgatva a játékosok egymáshoz való 
alkalmazkodó képességét is figyelembe vettük, hogy vegyes párosban is helyt tudjanak 
állni. 

 2022.07.18-24. Egyéni Európa Bajnokság U14 Most, Csehország 

 2022.07.18-24. Egyéni Európa Bajnokság U16 Prerov, Csehország 

 2022.07.27-29. Csapat Európa Bajnokság U16 Lányok Bistrita/Beszterce, Románia 
 2022.07.27-29. Csapat Európa Bajnokság U16 Fiúk Valencia/Spanyolország 

 
EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának megszervezése 
(átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek és könnyebbségek) 
A fent említett nehézségek, illetve az időpontok egybeesése ellenére úgy gondolom, hogy sikerült 
összehangolni a felkészülést. Kimondottan EYOF felkészülés közvetlenül az esemény előtt valósult meg 
2 héten keresztül. Az EB előkészületek összekapcsolásával egyben előnyt is jelentett az idősebb 
játékosokkal történő közös felkészülés.  
 



 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül 
 
A tenisz elég speciális sportágnak számít az EYOF szemszögéből, hiszen az 
ifjúsági olimpia az Európa Bajnokságok után második legrangosabb esemény. 
Nagy öröm számunkra, hogy részt vehettünk ezen a megmérettetésen. 
 

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
 

Ebben a rendszerben más, mert több sportággal együtt egyszerre egyidőben 
történik, így nincs rajtuk akkora nyomás. 
Különleges élménynek számít. 

 

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 
 
A tenisz sport sajátosságaiból következően a válogatott keret tagjainak túlnyomó 
többsége szövetségi támogatással ugyan, de egész évben egyénileg készül és 
versenyez. Az EYOF lebonyolításában hasonló, mint más korosztályos 
nemzetközi verseny, különlegessége, hogy egy időben több sportág kiemelkedő 
sportolói mérettetik meg magukat. Hasznos és motiváló, hogy már ebben a korban 
megtapasztalhatják az olimpia szellemiségét, amely nagyobb sikerek elérésére 
ösztönözheti a játékosokat. 

 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  
 
A bemelegítések szervezése kiváló volt, a legmagasabb elvárásoknak is megfelelt. 
Pontos és precíz volt a beütőpályák beosztása, biztosított volt a labda és a 
törölköző is, a pályák tökéletesek voltak, a helyszín úgy szintén.  

 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében. 

 
Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége különösen magas szintű volt a 
korosztályos sportági világversenyekhez viszonyítva. Főként azokban az 
országokban, ahol a tenisz felnőtt szinten nemzetközileg is sikeres.  

 
 
 
 



3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.).  
Csapatsportágak esetén is kérünk egy rövid egyénenkénti értékelést a versenyt követően.  

 
Résztvevők: Bak- Szabó Norina 
                     Nagy Botond 
Bak- Szabó Norina egyéni versenyszámban az első körben egy svéd leánnyal játszott és sajnos 
három játszmában 6:3,2:6,6:2-re kikapott. 
Norina a tőle elvárt magas színvonalon játszott, de a svéd leány ennyivel jobb volt. 
 
Nagy Botond az egyéni első körében egy görög fiút búcsúztatott jó játékkal. 
A második fordulóban egy kiemelt szlovén fiú volt az ellenfél, akitől 6:3,6:2 kikapott. 
 
Vegyes párosban az első körben egy nagyon szoros mérkőzésen három meccslabdát hárítva 
győzték le a ciprusi ellenfelet 6:2,3:6,12:10 arányban. 
A második fordulóban egy nagyon erős olasz párost győzött le a magyar duó 4:6,7:5,10:5-re. 
A harmadik körben egy finn páros volt az ellenfél. Az első játszmát 6:2-re nagyon jó játékkal 
hozták a mieink, de sajnos a folytatás nem sikerült és végül 2:6 6:3 10:4-re nyertek a finnek.  
Így is büszkék lehetünk a vegyes páros szereplésére. 
Összeségében az 5. helyet szerezték meg. 
 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról  
 
A versenyzők az eredménytől függetlenül nagyon jól érezték magukat. Különleges élményt 
jelentett számukra, hogy más sportágak versenyzőivel együtt harcolhattak a sikerért.  

 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

Magas színvonalú jól szervezett verseny volt. Minden mérkőzésen volt játékvezető és 
labdaszedő, a labdák jó minőségűek voltak, a szervezők biztosítottak a mérkőzésekre törölközőt. 
A MOB koordinátorai és a helyi szervezők mindent megtettek a verseny professzionális 
lebonyolításáért. 
 

   



6. Észrevételek, javaslatok 
Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 
Meglátásunk szerint előnyös lenne a versenyszámok kibővítése az országok közötti 
csapatverseny beiktatásával (2 fiú 2 lány részvételével), így több fiatal kapna lehetőséget, hogy 
megismerje az olimpia szellemiségét, ami lehetőséget teremt, hogy a jövőben nagyobb sikereket 
érjenek el. 
Egyéni versenyszám estén érdemes lenne csoportmérkőzések formájában lebonyolítani a 
versenyt 2 továbbjutóval és egyenes kieséssel. 
 

 
7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
  



 
Sportág: Tollaslabda  
Szakág(ak): 
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): Gregor McVean  
 
 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 

 

 The preparation for the EYOF consisted of tournaments in the month prior to the games alongside 
a National camp which took place the week before the games. Preparation consisted of badminton 
specific training and conditioning given that we are currently in our ‘off season’ we adapted the 
usual programme (which focuses less on on-court speed and more on building a solid base for the 
players to work from) for the players participating in the games.   

 Both players were selected according to the U17 European Badminton rankings and both players 
won their respective National Championships in both singles and mixed doubles in April 2022 
therefore the selection wasn’t contested given they clearly demonstrated they were the top 2 
players. The reserve players also both reached the finals of the Nationals in singles and mixed 
doubles therefore had we had to use the reserves there positions were also well justified.  

 Coaches involved in the preparation of the players were as follows: Henrik Toth, Gregor McVean 
Unfortunately, our sport does not have a lot in terms resources therefore we are unable to provide 
the players with additional support services which I feel would benefit there performance (It was 
strange for our players to have access to massage and physio at the games as they are not used to 
these services) 
The Hungarian badminton association board of directors were also involved in the selection 
procedure in order to ensure fairness. 

 No difficulties arouse in terms of the postponement of the games for our sport. 

 The players were involved in the U17 European Championships in September 2021, in badminton 
there is only European Championships every 2 years therefore the next European Championships 



the players involved in the EYOF are eligible for is the U19 European Championships in August 
2022. The World Junior Championships also takes place in October 2022. 

 As badminton is not a major sport our inclusion in the games does not follow the typical 
badminton calendar therefore the timing of the games for badminton is not ideal (given it is in the 
middle of the summer preparation period). However as a sport we are of course happy to and it 
was a great opportunity for the players to participate in a multi-sport event as part of Team 
Hungary. 
 

 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése)  

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  

 

 Given our sport has not be included in the EYOF for a substancial period of time 
and will not be included in the next addition of the EYOF it is difficult to ascertain 
the importance of the competition.  

 The competition schedule at the EYOF was not ideal for the players. In the singles 
event players played 1 or 2 group matches each day. On completion of the groups 
players would potentially need to play 3 matches in a row in order to reach the 
final. We felt that it didn’t make sense that the potential toughest matches would 
be consecutively in one day when the group matches which are more likely to have 
1 or 2 easier games were spread out. Of course we understand that it was done like 
this to minimise the number of players being finished after 1 day of competition, 
however the number of injuries and withdrawals during the tournament were 
relatively high which may be as a result of the number of matches.  

 The role of EYOF in the long term development of the athletes is very important 
given it gives the players the opportunity to experience an Olympic style event at 
a very early stage. This can inspire the athletes to attempt to qualify for the 
Olympics in the future.  

 The training facilities were perfect for us. 

 The standard of competition was high, both European Champions from U15 2020 
took part in the competition and almost all countries participating sent their 
strongest players. This was partly due to the winner of the EYOF qualifying 
directly to the next European games which was a big incentive for the players.  
 

 



3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.).  
Csapatsportágak esetén is kérünk egy rövid egyénenkénti értékelést a versenyt követően.  
 

 Csanad Horvath, Singles results:  

 Csanad vs Sarkhan Bagirov 21-10 21-9 (W) 

 Csanad vs Harper Leigh (5th seed) 16-21 21-18 22-24 (L) 

 Csanad vs Ugljesa Mihajlovic 16-21 21-8 21-17 (W) 

 Csanad vs Ivan Tsarehorodtsev 13-21 13-21 (L) 
 

 Csanad was very disappointed not to qualify from his group and reach the last 16. 
Unfortunately in his match with Harper Leigh he had a big opportunity to win as he was 
19-15 up in the 3rd set however was unable to see the match out. Csanad did not play at 
the level in which he is capable of however he has been suffering from some injuries 
recently. Realistically, in terms of the competition Csanad would reasonably be 
xonsidered within the group of players behind the top 3 players competiting. The top 3 
players demonstrated a more competent level of performance and displayed a clear gulf 
in class between themselves and the following players however Csanad would potentially 
be considered within the 2nd tier of players who are chasing the top players. Overall I was 
satisfied with Csanads performance apart from his final singles match where I didn’t feel 
he demonstrated to belief in himself to win. I feel he was still disappointed from the 
previous day where he felt he should have won against the British player. 

 

 Petra Hart Singles results: 

 Petra v Maria Hojlund Tommerup 18-21 14-21(L) 

 Petra v Katja Ellingsen 21-17 21-18 (W) 

 Petra v Francisca Vasconcelos 21-14 21-17 (W) 

 Petra v Fijona Mustafa 21-2 21-2 (W) 

 Petra v Leila Zarrouk 21-23 17-21 (L) 
 

 Petra progressed through her group and put in a good performance against the Danish 
player she lost to. Denmark our currently the Top badminton country in Europe and have 
been so for a large number of years. Petra will be disappointed to not go beyond the last 
16 stage as she had opportunities within the match against the Swiss opponent to win. 
Petra is capable with competing with the top players in Europe for her age and on her day 
can challenge them therefore I feel she has a similar level to the players who reached the 
later stages of the tournament. Unfortunately Petra does not yet have the consistency to 



challenge the top players on a regular basis however I don’t feel she is so far away from 
them.  

 

 Mixed doubles results of Petra and Csanad  

 Csanad + Petra v Vojtech Havlicek + Lucie Krulova 21-13 21-14 (W) 

 Csanad + Petra v Mateusz Golas + Maja Janko 14-21 12-21 (L) 
 

 Both players performed exceptionally well in the last 32 match. The female player Lucie 
Krulova is amoungst the best in Europe for her age therefore it was a very convincing 
performance from them. In the last 16 the Polish players were too good for Csanad and 
Petra, the polish pair went on to reach the Final of the tournament and although Csanad 
and Petra didn’t perform at the same level as they had in the last 32 I still feel they have 
a bit to improve on before they can realistically challenge them. 

 
4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

 Having spoke to both players they both expressed how much they enjoyed the experience. 
They were of course disappointed not to go further in the tournament, however they have 
never been part of a multi sport event before and in badminton we often travel in small 
teams of 4 or 5 players therefore they really loved it. 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

 I also have not been part of a multi sport event before and really enjoyed my time. I am 
particularly grateful to the team for doing their best to make me feel part of the group 
(even though I don’t speak Hungarian). It was really great for me to watch the other 
Hungarian athletes as well as I hadn’t seen any other competition since arriving in 
Hungary. I would also like to thank Viki and Tamas for their professionalism throughout 
the trip, everything was very well organised and they took the time to help with 
whatever was needed. 
 

6. Észrevételek, javaslatok 
Kérjük leírni a sportszakmai munkát közvetlenül érintő, vagy befolyásoló körülményeket, 
tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen fogadjuk, 
amelyeket akár az EOC és a szervezők felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  
 

 The schedule of the badminton competition was not ideal (I expressed this in an earlier 
point) however as the sport won’t be part of the next games I’m not sure this is relevant. 

 
7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 

  



Sportág: Torna 
Szakág(ak): Férfi  
Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 

 Puskás Jenő UP szövetségi kapitány 

 Tóth Levente delegáció edzője 
 

1. A felkészülés rövid ismertetése: 
 

Az EYOF és az Ifi EB-re a közvetlen felkészülést június végén kezdtük el egy 14 fős versenyzői kerettel.    
Edzőtáborok: 

- 06.20-24         Budapest 14 versenyzővel  ( EYOF keret 10 fő ) 
- 06.27-07.01   Budapest 14 versenyzővel  ( EYOF keret 10 fő ) 
- 07.04-08        Budapest 14 versenyzővel   ( EYOF keret 10 fő ) 
- 07.11-16.       Győr 12 versenyzővel           ( EYOF keret 10 fő ) 
- 07.18-22       Budapest  12 versenyzővel   ( EYOF keret 10 fő ) 

Versenyek: 
- 06.04       Szuper CSB. 1. fordulója Budapest  ( ellenőrző verseny ) 
- 06.18       Ifi, kadet CSB. 1.fordulója Budapest ( ellenőrző verseny ) 
- 06.25-26  Budapest Kupa Nemzetközi verseny  1.sz. válogató verseny 
- 07.08-10  Ifi, kadet OB Budapest  ( ellenőrző verseny ) 
- 07.14       2. sz. válogató verseny Győr  

 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 
 

Az ifjúsági válogatott keret kijelölését a 2021-es versenyeredmények alapján tettük. Normál 
körülmények között az év végi felmérések eredményeit is figyelembe vettük, de sajnos a járvány helyzet 
romlása miatt a felmérés 2021 decemberében elmaradt. 
Az ifjúsági keret tagjai a felkészülésük nagy részét klubjukban edzőik irányításával végezték, de havonta 
egy-egy hetet táboroztak együtt, és ott közös munkát végeztek. 
Edzőtáborok: 

- 01.17-21   Győr 
- 02.21-25   Tata 
- 03.14-18   Tata 
- 05.02-06   Budapest 
- 05.09-13  Budapest 

Az edzőtáborok során folyamatosan ellenőriztük a versenyzők felkészültségét. Májusban elkezdődött a 
versenyidőszak, ahol már a versenyeredmények figyelembevételével kijelöltünk egy 14 fős versenyzői 
keretet. Mivel az EYOF és az Ifi EB igen közel van egymáshoz, ezért a két nagy világversenyre közös 
keretet jelöltünk ki. Két válogató versenyt tartottunk, ami alapján kijelöltük az Ifi EB-re és az EYOF-ra 
utazó csapatokat. A MATSZ szakmai döntése alapján az EB lesz az idei év kiemelt versenye, tehát a 
korosztály legjobbjai oda utaznak, és az EYOF-ra közvetlenül az EB csapatba került versenyzőket követő 
versenyzők kerültek.  



 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 
 

Az EYOF-ra készülő bő versenyzői keret: 
 

Versenyző neve Szül. Egyesülete Edző neve  

Závory Szilárd 2005 KSI Laufer Béla      

Molnár Botond 2004 GYAC Pisák Tamás 

Mentovai István 2005 BHSE Marján Péter 

Juhász Balázs 2005 BHSE Marján Péter 

Zámbori Zala 2006 FTC-Telekom Tóth Levente 

Ujvári Benedek 2005 FTC-Telekom Tóth Levente 

Nagy Márk 2005 FTC-Telekom Tóth Levente 

Girus Kornél 2006 FTC-Telekom Tóth Levente 

Laczkó Levente 2004 FTC-Telekom Puskás Péter 

Varga Botond 2005 FTC-Telekom Puskás Péter 

 
A pirossal jelölt versenyzők utaztak ki a versenyre.  
 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 
 

Sajnos a járványhelyzet nagyban megnehezítette a 2020-21-es évet. Több versenyző is átesett a Covid 
fertőzésen, ami után először orvosi vizsgálatokon estek át, és csak utána tudták fokozatosan elkezdeni az 
edzéseket.  Ebben az időszakban keveset tudtunk edzeni, közös edzőtáborok szinte nem is voltak. A hazai 
és a nemzetközi versenyek sorra maradtak el. Nagyon nehéz volt motiválni az utánpótlás korú 
versenyzőket, hiszen nem volt közvetlen cél, verseny, amire lehetett készülni. 2020 decemberében az 
Európai Torna Szövetség megrendezte az Ifi EB-t, de 2021-ben nem volt nemzetközi verseny, amire 
készülni tudtunk. A 2004-05-06-os korosztályoknak nem volt lehetősége nemzetközi versenyeken részt 
venni. A nemzetközi versenyek hiánya nagy hátrány! 

 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és 
vb, dátum és helyszín) 
 

- Május 14-22         Gymnasiade, Normandia (FRA) 
- Július 23-30          EYOF             Besztercebánya (SVK) 
- Augusztus 11-21   Ifi EB        München (GER) 



- Szeptember 15-16 Balkán Bajnokság Isztanbul (TUR) 
- November   11-13 ORV     Brno (SVK) 

 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és Vb csapatokkal; nehézségek és problémák; 
lehetőségek és könnyebbségek) 
 

A májusi Gymnasiade beleillett a felkészülési tervünkbe, hiszen az EB-re és az EYOF-ra készülő 
korosztályoknak jó lehetőséget adott a nemzetközi tapasztalatszerzésre. A verseny utáni tapasztalatok 
kiértékelése után a versenyzők folytatták a felkészülésüket.  
Sajnos az idei évben az EYOF és az Ifi EB azonban nagyon közel van! Az idei évben a spotágunkban 
szokatlan időpontban augusztus közepén rendezik meg az Európa-bajnokságot. Egy tornász ifi 
versenyzőt, két hét különbséggel nagyon nehéz csúcsformás verseny teljesítményre felkészíteni. Az 
EYOF versenyei után a helyszínen az edzéslehetőségek is korlátozottak lesznek, ezért a férfi szakág 
vezetése és a MATSZ elnöksége is úgy döntött, hogy a csapat EB szereplése fontosabb lesz számunkra. 
Az utóbbi években sportágunkban a versenyzői létszám örömteli módon megnövekedett, és így 
megtehettük azt, hogy a korosztályok legjobb öt versenyzője utazik ki az EB-re, és a „második” vonal 
utazik az EYOF-ra. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, de így több versenyzőnek tudtunk motivációt 
biztosítani, és több versenyzőt tudtunk nemzetközi verseny lehetőséghez juttatni.  
 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  
 

Sportágunkban sajnos nagyon kevés a világverseny. Két évente van EB, két évente van az EYOF és 
nagyobb verseny. Ezen kívül még két nagyobb versenyünk van, ahol kipróbálhatják magukat a 
versenyzőink. Ezek a versenyek az ORV, és a Gymnasiade. Ettől az évtől lesz egy új versenylehetőség, 
a Balkán Bajnokság, amit szeptemberben fognak megrendezni. A 2019-ben Győrben megrendezett első 
Ifi VB folytatása 2023. évben lesz, a 2021. évi a COVID járvány miatt kimaradt. 
Egy utánpótlás korú versenyző felkészítésében igen fontos lenne a nemzetközi versenytapasztalat 
megszerzése. Ehhez nagy világversenyekre van szükség. A járványhelyzet előtt a páros években volt az 
EB és a páratlan években volt az EYOF. Az EYOF versenyeire „csak” három versenyző tudott részt 
venni, de így is igen fontos és kiemelt helyet foglat el az EYOF a versenyrendszerünkben. 
 

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  
 

Eddigiekben is és ezután is fontos lesz számunkra ez a verseny. Sajnos a halasztások miatt az idei évben 
feltorlódtak a nagy versenyek, és a nyár folyamán az EB és az EYOF nagyon közel került. Bízunk benne, 
hogy visszaáll a régi rend, és így zavartalanul tudunk készülni minden kiemelt versenyre. Az EYOF 
versenyeit ezután is kiemelt versenyként kezeljük. 
 

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 



 
A járványt megelőző időszakban páros években volt Ifi EB és páratlan években volt az EYOF. Miután 
nagyon kévés lehetőség van a fiatal tornászoknak, hogy nagy világversenyen tapasztalatokat szerezzen, 
ezért nagyon fontos helyen van az EYOF. Versenyzőink itt tudnak igazán versenytapasztalatokat 
szerezni. Bízunk benne, hogy visszaáll a „régi rend”, és az EYOF az elkövetkezendő években is fontos 
szerepet kap sportágunkban.  
 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai 
értékelése)  
 

A helyszínen biztosított edzéslehetőségek megfelelőek voltak. Az edzőterem két színtből állt, az alsó 
szinten négy szer volt elhelyezve (talaj, gyűrű, ugrás, nyújtó), az emeleten kettő (ló, korlát). A teremben 
felszerelt szerek az otthoni edzéseken általunk is használt német sportszergyástó cég (SPIETH) legújabb 
szerei voltak. Az edzésbeosztás a versenyek időpontjaihoz voltak igazítva. Mivel a csapatot az első körbe 
sorsolták, így az edzéseink kora reggel és kora délutánra voltak kiírva. A kiérkezéstől számítva 
vasárnaptól minden napra volt edzéslehetőség. Vasárnap podium edzés zajlott, mely lehetőséget adott, 
hogy irányított körülmények között a versenyteremben edzhettünk. A podium edzés célja a szerekhez 
való alkalmazkodás, valamint a versenygyakorlatok végrehajtása verseny körülmények között. A célokat 
teljesítettük, minden szeren végrehajtották a gyakorlataikat a versenyzők. Az edzőteremben az edzések 
célja a versenygyakorlatok elmeinek javítása. Elmondásuk szerint és a mutatott edzés munkát figyelembe 
véve legnehezebben a gyűrűhöz tudtak alkalmazkodni. Összegezve az edzésekre kijelölt célokra és 
feladatokra az edzéslehetőségek megfelelőek voltak és a versenyzők az edzésmunkát elvégezték. 
 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  
 

Az EYOF fontos szerepet játszik az európai tornasport utánpótlás versenyei között. A nemzetek a 
versenykiírásnak megfelelve a kiejölt évjáratok legjobb versenyzőit küldik. Jelen mezőnyben is  
kiskivétellel a megjelent orzságokból a 2004-2006-os évjáratokból országonként a top három legjobb 
tornász mérettette meg magát. A sportág utánpótlás versenyeit figyelembe véve az Ifjúsági Európa-
bajnokság színvonala hasonlítható az EYOFon tapasztalható színvonalhoz. Az eredményeket tekintve a 
legjobban teljesítő országok teljesítményében nem volt meglepetés, de látható, hogy például Ausztria, 
Norvégia, Svédország is nagy előrelépést tett az utánpótlás korosztályban az utóbbi évekhez képest. Ez 
tendenciának még nem tekinthető, mivel egy korosztályról és egy versenyről beszélünk, de fontos a 
továbbiakban figyelemmel követni őket. A versenyzést tekintve nyújtón volt megfigyelhető, hogy a 
korábbi korosztályokkal szemben a repülő elemek mennyisége csökkent és a “csehkör”, valamint az 
“oroszkör” került előtérbe. Így a gyakorlatok összeállításában a vasközeli és a lendületi elemek 
domináltak. A többi szeren a szabályváltozásokhoz alkalmazkodva a képzési irány továbbra is hasonló 
mint a korábbi években. Az jól látható, hogy a fizikálisan képzett versenyzők, stabil és biztos 
gyakorlatvégrehajtással és nagy anyagerővel teljesítették versenyüket. Összegzés képen javasolt a nyújtó 



képzést a következő generációnak a fent leírtakat szerint újra gondolni., valamint a hazai fizikális 
képzését az utánpótlás korosztálynak fejleszteni.  
 

3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
 

A magyar csapat tagjai Girus Kornél (2006), Nagy Márk Dávid (2005) és Ujvári Benedek (2005), az 
EYOF életkori kiírása szerint (2004-05-06) a fiatalabb korosztály képviselték és ebben az életkorban egy 
év is rendkivül sokat számít a teljesítményben valamint fizikális erőállapotban (pl. gyűrű 
gyakorlatoknál). . A végeredményt és a versenyzők képességeit és teljesítményét figyelembe véve az 
eredmény a realitást tükrözi. A verseny kiírása szerint a csapat eredményéhez a szerekre mind a három 
versenyzőnek mind a hat szeren be kellett mutatni gyakorlatait, de a csapat pontszámába szerenként csak 
a legjobb kettő versenyző pontszáma számított. Kornélnak gyűrűn, még Benedeknek korláton és talajon 
volt nagy hibája, de a csapat pontszámát ezek nem befolyásolták, mert különböző szeren történtek, így 
minden szeren a két bentmaradó pontszám megcsinált gyakorlatokkal lett elérve. Nagy Márk mind a hat 
szeren végre tudta hajtani gyakorlatait komolyabb hiba nélkül. Így sikerült összetett pontszámában saját 
egyéni csúcsot javítania. Márk versenyteljesítménye mindenképp dícséretes, mert mind fizikálisan, mind 
pedig mentálisan is magabiztosan teljesített és a meghatározott célokat is túlteljesítette. Az edzésmunkája 
és versenyteljesítménye is végig magabiztos volt. Girus Kornél a legfiatalabb korosztály versenyzői közé 
tartozott. Első alkalommal vett részt világversenyen, ez teljesítményében is megmutatkozott. Nehezen 
alkalmazkodott és a versenyteljesítménye is elmaradt a korábbi versenyeken mutatott teljesítményétől. 
Ujvári Benedek a versenyre kiutazva vállproblémára panaszkodott. A csapat masszőre és a delegéció 
gyógytornásza is igyekezett mindent megtenni, hogy Benedek problémája enyhüljön a versenyre. A 
fájdalom nem enyhült, így kinezio tape, valamint fájdalomcsillapító segítségével tudta teljesíteni a 
versenyt. Benedek versenyteljesítménye is elmaradt a korábbi versenyeken mutatott teljesítményétől. 
Összegezve Benedek és Kornél a képességeik maximuma és a kitűzött célok alatt teljesítettek, még Márk 
a képességei maximumát tudta nyújtani így a kítüzött célokat is túlteljesítette.  
 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

A versenyzők nagyon motiváltan és új egyéni célokat meghatározva távoztak az EYOF-ról. Elmondásuk 
szerint a verseny nagyon tanulágos és a kint eltöltött idő nagy élmény volt számukra.  
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

A versenyt, a szállást, a programokat (nyitó, záró ceremónia) és az étkezést is figyelembe véve a 
szervezés megfelelő volt. A buszos közlekedés a második naptól pontosan és zavartalanul működött. 
Szemmel láthatóan komoly közösségépítő ereje van a nemzeteken belül is a különböző sportágakból 
érkező versenyzők között és a nemzetek között is.  

 
6. Észrevételek, javaslatok 



 
A szakmai munkához nagyban hozzátett az egészségügyi stáb. Kovács-Halmos Edit és Laszák László a 
verseny és az EYOF egész ideje alatt segítette a versenyzőket, hogy teljesítményük legjavát tudják 
nyújtani.  

 
7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 

 

  



Sportág: Torna 

Szakág(ak): Jordanov Zoltán, UP Sportszakmai Igazgató és Kisiván István, edző 

 

1. A felkészülés és kiválasztás értékelése 

Az EYOF Felkészülést egy 12 fős bő kerettel kezdtük az év elején. Ez  a keret  az első  ellenörző verseny, a 
Magyar Szerbajnoksag,  után 8 főre csökkent.  

Versenyzők és edzőik: 

• Balzsay Hanna            2007        KSI  Balzsayné Reubl Tünde 

• Agnecz Luca                2007        KSI    Kisivan Istvan  

• Bogyó Anna                 2007        KSI   „ 

• Czifra Lili                       2007       DKSE          Trenka János 

• Németh Viola              2007       Szombathely  Hull Tamas 

• Rajnai Regina               2008         “                                  “ 

• Kutasi Hanna               2008        Veszprémi TC  Árkovits Krisztina 

• Knight Anna    2008        Postás SE           Arato Orsolya 

Hozzájuk csatlakozott a sérüléséből felépülő Maráczi Fruzsina Szombathelyről. 

 

Az UP kerettagok felkészitése a klubokban történt, nevelő edzőik irányitásával. 

• Az EYOF keret (10 - 12 fő) tagjai az év folyamán 5 edzőtáborban vett részt, nevelőedzőikkel. 

• A táborokat az UP Sportszakmai igazgató vezette szer - szakemberek segitségével. 

• Az EYOF keret budapesti versenyzői rendszeresen összetartásokon vettek részt, míg a videkieket az 
UP Sportszakmai igazgató rendszeresen látogatta. 

Válogatási elv: 

Megegyezik a felnőtt keret válogatási elveivel és az EB csapattal. 

A válogatás elve a szereken történő bekerülés pontérték táblázata alapján történt. A csapat létszám 5 fő 
(EB), így az alábbi pontérték számítást kell alkalmazni:                                                                                          

1. hely 6 pont 

2. hely 4 pont 

3. hely 3 pont 

4. hely 2 pont 

5. hely  1pont  

A pontszámításnál az egyéni összetett eredményét ötödik szernek volt véve.  



Amennyiben az 1-8 fős keretszűkítésnél valamely versenyző nem érte el pontot, úgy az egyéni összetett 
rangsora volt az irányadó, a jelölésnél. Az első válogató versenyt követően a verseny eredmény alapján 1-5 
fő automatikusan bekerült a keretbe, 3 főt a szakvezető jelölt. A második válogató versenyen már csak a 
szűkített 8 fős keret vehetett rész. 

A második válogató verseny válogatási elvei megegyeztek az első válogató versennyel és a csapat 
kihirdetése az alábbiak szerint történt:  

 a két válogató verseny összesített eredménye alapján, 

 az összesített eredmény alapján 1-3 fő automatikusan a kiutazó csapata tagja, míg 2 főt a szakvezető 
jelölt, 

 A kiutazó csapat kihirdetésével egy időben kettő fő tartalék került megjelölésre, 1 főt a verseny 
eredmény alapján, a másik  

főt a szakvezető jelölte.   

 

 Az EYOF-ra a válogató verseny győztese a kiutazó csapat tagja míg a másik 2 versenyzőt a 
szakvezető jelölte. Ezen kivül az általános válogatási elvek alapján 2 tartalék versenyző is 
kijelőlésre került.   

 

A valogatók alapján a következő versenyzők voltak az EYOF csapat tagjai: 

 Balzsay Hanna 

          Czifra Lili 

 Maráczi Fruzsi 

A Covid-19 járvány miatt  sorra maradtak el a meghivásos korosztályos nemzetközi versenyek. 

2021-ben is már csak egy-két ilyen versenyt rendeztek meg. Sajnos versenyzőink a hazai versenyeken kívül 
nem tudják megmérettetni magukat nemzetközi szinten. 

A halasztás miatt a 2006-os születésű korosztály kiesett és helyette a fiatalabb és tapasztalatlanabb 
korosztály, a 2007-08-as lépett a helyükre.  

Az idei EYOF időpontja két héttel előzi meg az Ifjúsági Európa-bajnokságot. Az EYOF csapat része lesz az 
Ifi EB csapatnak is. 

2. Az EYOF Értékelése 

Az EYOF az Ifjúsági EB, az Ifjúsági VB és az Ifjúsági Olimpia után a tornászok számára a legfontosabb 
megmérettetés. A két évenkénti megrendezéssel, két évjárat számára nemzetközi tapasztalatszerzésre ad 
lehetőséget. 

Az EYOF a tornászok számára az első lépést jelenti  a nagy nemzetközi megmérettetések sorában. Ez egy 
komoly fejlődési állomás a nemzetközi karrier épitésében. 



Az EYOF Torna versenyének rendezését az Európai Torna Szövetség Technikai Bizottsága felügyeli és 
ennek megfelelően az Európa-bajnokságok rendezési standardjait érvényesíti. Ilyen formán a fiatal 
versenyzők tapasztalatot szereznek a nagy világversenyek körülményeiről. 

A besztercebányai (SVK) EYOF is ennek a standardnak megfelelően volt megrendezve. Az edzőtermek 
berendezése, az edzésbeosztás is egy Európa-bajnokságra hasonlított. 

Külön ki kell emelni, hogy a szervezők a versenyt pódiumon rendezték, ami felkészítette a versenyzőket, a 
jövőbeni nemzetközi verseny körülményekhez. 

Az idei EYOF mezőny minősége a Covid-19-nek köszönhető lezárások és verseny lemondások miatt 
előzőleg ismeretlen volt. Igy Besztercebányán találkozhattunk az európai utánpótlás mezőnnyel hosszú idő 
után először.  

Az európai mezőny kettősséget mutatott. A hagyományos torna nemzetek erős, míg a többi nemzet igen 
gyenge versenyzőkkel szerepelt. 

Az orosz es belorusz versenyzők hiányában továbbra is a németek, olaszok, brittek, románok a 
legerősebbek. Néhány nemzet kiemlkedő egyéni versenyzőkkel szerepelt, mint Svédország, Dánia. 

3. A sportolók egyenkénti értékelése  

A magyar csapt a 10. hellyel a középmezőnyben végzett, de ez a helyezés nem tükrözi a reális helyzetet. A 
sajnálatos hibák miatt csúszott vissza a csapat az elvárt 6. helyről a 10-re. 

Czifra Lili – 48.850 ponttal a 14. helyen végzett. 

Ő volt a csapat huzó embere, minden szeren kiválóan teljesített. Legjobb egyéni eredménye a gerenda finálé 
tartalék, helye volt. 

Maráczi Fruzsina – 43.850 ponttal 52. Lett. 

Vele szemben az elvarás ugrás fináléba kerülés volt, de hibája miatt ez a remény elúszott. 

Balzsay Hanna – 42.700 ponttal 62. Helyen végzett. 

Húzóembernek számított a csapatban, de sajnálatos módon a versenyen teljesen összezuhant. Két szeren is 
rontott, igy a remélt  finálé is elúszott. 

Mindhárom versenyző esetében elmaradás tapasztalható a nemzetközi mezőnyhöz képest anyagerőben is és 
kivitelben is. Az elmaradás elsősorban a speciális követelmények terén van. Ezen felül két szeren, ugrásban 
és felemáskorláton jelentős az elmaradásunk a nemzetközi mezőnytől. Ezt a két területet sürgősen 
fejlesztenünk kell. 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

Balzsay Hanna 

"Nagy várakozással indultam neki az első igazán nagy versenyemnek, az EYOF-nak. Már az itthoni 
előkészületek (felszerelés felvétel, eskütétel) minden pillanatát élveztem és ez a kiutazással egyre inkább 
fokozódott. Bár a versenyen rontottam, nem úgy sikerült, mint amire számítottam, mégis rengeteg 
tapasztalatot szereztem. Az edzés lehetőségek, a pódiumedzés, a versenyre való melegítés, az, hogy egy 
másik teremből vonulunk be a versenycsarnokba, az, hogy pódiumon vannak a szerek mind, mind új dolog 
volt számomra, így még nem versenyeztem. Új szerek voltak, amikhez szintén alkalmazkodni kellett, és a 



jövőben már tudatosabban tudok erre készülni. Eddig is voltak céljaim, de most, hogy részt vehettem az 
EYOF-on, még nagyobb tűzzel fogok beleállni a munkába, hogy minél több versenyen képviselhessem 
Magyarországot. Az pedig, hogy egy ilyen jó hangulatú csapattal vonulhattam a magyar zászló mögött a 
megnyitón, egy életre szóló élmény volt. Óriásit dobott a motivációmon, hogy részese lehettem ennek az 
eseménynek!" 

Czifra Bettina Lili 

Nagyon jól éreztem magam a társaság és a hangulat miatt. A szerek a versenyteremben kiválóak voltak, de 
a melegítő teremben egy kicsit kemények voltak. Az üvöltő hangfalat mondjuk én nem a gerenda mellé 
tenném. A szállás rendben volt. Az étel viszont nem mindig ízlett, és többször sokat kellett sorban állni. 

Maráczi Fruzsina 

Az utazást jól szervezettnek volt. A szállás is kényelmes, probléma mentes volt. Az étkezés is ízletes volt 
számomra az ételek finomak voltak tetszett az újra töltős víz, a palackos helyett. Tetszett, hogy figyelnek a 
környezetvédelemre is. Élvezetes volt számomra az EYOF. 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 

Nagyon hasznos volt számunkra, hogy a versenyzők átélhették az ilyen versenyformában történő 
versenyzést. Nagyon hasznos tapasztalatokat tudtak szerezni. Gyakorlatilag minden új volt nekik, sokkal 
több dologhoz kellett hozzászokniuk és alkalmazkodniuk, mint bármelyik eddigi versenyükön. 

6. Észrevételek, javaslatok 

Az edzések és a verseny helyszínén minden rendben működött. A kért plusz edzésidőket is megkaptuk a 
szervezőktől. A szükséges információk mindig időben eljutottak hozzánk. 

Az edzés és verseny helyszínekre történő eljutás az elején egy kicsit akadozott. A második nap után már ez 
a probléma is megoldódott. 

 



Sportág: Úszás 

Szakmai beszámolót készítette vagy készítették (név, funkció): 
Krajnyák György UP vezetőedző 
Virovecz Richárd edző 
Kovács Gábor edző 
Pulai Bence edző 
 
1. A felkészülés és a kiválasztás értékelése 

 A felkészülés rövid ismertetése 

 Kiválasztás, válogatás, csapatkijelölés folyamatának rövid ismertetése 

 A felkészülésben, a kiválasztásban, a válogatásban érintett versenyzők, szakemberek 
felsorolása 

 Pandémia és a halasztás miatt felmerülő nehézségek (a nyári EYOF-ot egy évvel 
halasztották el) 

 Az EYOF-fal egy évben megrendezett korosztályos világversenyek felsorolása (Eb és vb, 
dátum és helyszín) 

 EYOF és a korosztályos világversenyek összehangolása, a válogatott programjának 
megszervezése (átfedések Eb és vb csapatokkal; nehézségek és problémák; lehetőségek 
és könnyebbségek) 

A versenyen való részvétel feltételeként az előző EYOF versenyek elemzése után három kategóriában 
állítottunk fel szinteket, melyek teljesítése a csapattagság feltételeként lett megadva. 
Döntő esélyes „C” szint az előző három EYOF döntőbe jutáshoz szükséges időeredményeinek átlaga. 
Pontszerző „B” szint az előző három EYOF döntő hatodik helyezett versenyzők időeredményeinek 
átlaga. 
Éremesélyes „A” szint az előző három EYOF döntő harmadik helyezett versenyzők időeredményeinek 
átlaga. 
A szinteket az elnökség 2021 szeptemberében elfogadta és az edzők ennek ismeretében kezdhették meg 
a felkészülést. 
A felkészülés 2021 szeptember hónapjától indult. 
Első szakasza 2021 december 31-ig tartott, amely eredményeként a 16 fős maximális kvótát tekintve már 
12 fő versenyző teljesített valamilyen kiküldetési szintet. 
Ez a létszám a felkészülés második szakaszában 2022 április 20-23 Országos úszóbajnokság tovább 
bővült elérte a 16 főt.  
A válogatás végét a 2022 június 1-4 Ifjúsági Bajnokság jelentette, addigra már 19 fő teljesített szintet. 
Mellette pedig olyan sokan közelítették meg a szinteket, hogy a long list-et jelentős létszámmal kellett 
kiegészíteni! 
Június 4.-én a csapatkijelölés megtörtént. A MUSZ Utánpótlás bizottsága és az Edzőbizottsága 
egyhangúlag támogatta, az Elnökség jóváhagyta. 16 fő versenyző került a csapatba három tartalék 
versenyzőt jelöltünk meg. Négy fő edzőkollégát delegáltunk a csapat mellé kísérőnek, (az érem eséllyel 
induló versenyzők edzőit) valamint egy fő saját fizikoterapeutát! 



A pandémia alatti edzésmunka egy hónap kivételével nem került veszélybe és azalatt az egy hónap (2020 
április) alatt is a válogatott versenyzők részére a MUSZ biztosított elkülönített edzéslehetőséget a kijelölt 
uszodákban. 
Az idén került megrendezésre az Ifjúsági Európa bajnokság (2022 07 5-10 Otopeni Románia) és kerül 
majd megrendezésre az Ifjúsági Világbajnokság (2022 08 30-09 04 Lima Peru) 
Menedzselési szándékkal, a két aranyra esélyes versenyzőnket nemzetközi tapasztalatszerzés céljából 
vittük ki és versenyeztettük az Ifi EB-n. Egyikük bronzérmet nyert, (Jackl Vivien 400 vegyes), másikuk 
ötödik helyet ért el (Kováts Alex 200 hát). Jackl az EYOF-on, aranyérem esélyesként, Covid pozitív teszt 
miatt nem tudott rajthoz állni! Az Ifi VB-n kap újabb lehetőséget bizonyítani! Kováts aranyérmet és 
ezüstérmeket nyert az EYOF versenyen, az Ifi VB-n nem indítjuk. 
 
 
2. Az EYOF értékelése: 

 Az EYOF nemzetközi elismertsége sportágon, szakágon belül  

 Az EYOF szerepe a sportág utánpótlás versenyrendszerében  

 Az EYOF szerepe a sportolók fejlesztésében, hosszútávú felkészítésében 

 A helyszíni edzések értékelése az EYOF alatt (körülmények szakmai értékelése) 

 Az EYOF mezőnyének színvonala, erőssége a korosztályos sportági 
világversenyekhez viszonyítva. Esetleges új tendenciák, tapasztalatok az 
ellenfelek teljesítményében, versenyzésében.  
 

Serdülő korosztályú versenyzőink részére az EYOF versenye a legfontosabb nemzetközi esemény. Két 
nemzetközi viadal során biztosítunk lehetőséget a korosztály legjobbjainak a tapasztalat szerzésre és a 
bemutatkozásra! Egyszer tavasszal, a V4 versenyein lengyel cseh szlovák serdülő válogatott 
csapatpontverseny keretében, majd az őszi téli szezon során, a CEJM versenyen, lengyel cseh szlovák 
szerb osztrák svájci macedón szlovén bosnyák válogatott csapatok részvételével. Ezeken a versenyeken 
már körvonalazódik az esetleges EYOF csapat tekintetében számításba kerülő versenyzők személye. 
Lehetőség nyílik mentális és fizikális felmérésükre, a váltók élesben történő kipróbálására! 
Az EYOF úszóversenyeinek helyszíneként szolgáló besztercebányai uszoda lehetőségeit maximálisan 
kihasználták a verseny zökkenőmentes lebonyolításához! A kiszolgáló bemelegítő medence távolsága 
még éppen a kellemetlen határán belül volt, ennél nagyobb távolság a bemelegítés helyszíne és a verseny 
helyszíne között nem szokott előfordulni! Az edzések és a versenyek időbeosztását a szervezők kellő 
profizmussal látták el. A medence paraméterei nem tették lehetővé a teljesítmény maximális 
kihasználását! Nem csak nemzetünk, de más nemzetek versenyzői esetében is gyakori volt az egyéni 
legjobbaktól való jelentős elmaradás. Ennek az elsődleges okát a medence mélységének nagymértékű 
aránytalanságában véljük feltételezni! 
Az EYOF verseny az első nagy nemzetközi megmérettetési lehetőség minden más úszónemzet részére 
is. 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 
szerencsére az ifjúsági mezőnyhöz hasonlóan mi is a domináns nemzetek között vagyunk, Az 
nemzetenként egy versenyzős döntők folytán akár az éremszerzésben is tudnak érvényesülni a második 



vonalban lévő országok versenyzői is, akik normál esetben épp, hogy döntősök vagy a fináléból is 
lemaradók lennének! 
 
Erősorrend: https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=632833 
 
 

Nation Region Nation Gold Silver Bronze Total 

Italy  

 ITA 11 7 2 20 

Great Britain  

 GBR 4 2 4 10 

Germany  

 GER 3 2 8 13 

Spain  

 ESP 3 1 - 4 

Hungary  

 HUN 2 2 4 8 

Lithuania 

 LTU 2 2 1 5 

Croatia  

 CRO 2 1 - 3 

Turkey  

 TUR 1 5 - 6 

France  

 FRA 1 3 - 4 

Denmark  

 DEN 1 1 2 4 

Ukraine  

 UKR 1 1 2 4 

Israel  

 ISR 1 - - 1 

Romania  

 ROU - 3 1 4 

Slovenia 

 SLO - 1 - 1 

Sweden  

 SWE - 1 - 1 

Slovakia 

 SVK - - 2 2 

Bosnia-Herzegovina  

 BIH - - 1 1 

Greece 

 GRE - - 1 1 

Iceland  

 ISL - - 1 1 

Netherlands  

 NED - - 1 1 

Serbia  

 SRB - - 1 1 

Switzerland  

 SUI - -   

 
 

3. A sportolók egyénenkénti értékelése 
Elért eredmények részletes bemutatása, versenyeredmények felsorolása sportolónként és azok 
rövid szakmai értékelése. Az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a versenyző magához 
képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni.  
Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések 
stb.). 
 



 
 
 
 
 

Men  
Pts. Previous personal best time 

 

BAGI ZOLTÁN                                                                        BRONZÉREM 

50m Freestyle  Prelim 7. 23.76 681 50m 23.37 96.7% 2 Jun 2022 

100m Freestyle  Final  3. 51.42 759 50m 51.70 101.1% 1 Jun 2022 

100m Freestyle  Semifinal 3. 51.77 743 50m  

100m Freestyle  Prelim 10. 52.16 727 50m  

100m Freestyle  4 x 100m Freestyle, Prelim Relay 52.38 718 50m  

100m Butterfly  Prelim 26. 1:00.83  538 50m 55.05 81.9% 4 Jun 2022 
 

Tehetséges fiatal tiszaújvárosi sprinterünk gyors és pillangóúszó számokban volt érdekelt. 100 m gyorson 
realizálta is éremesélyét bronzérmet szerzett. 50 gyorson az előfutamból továbblépett, azonban utána 
hányásos hasmenéses rosszullét fogta el, kórházba is került és még infúzióra is bekötötték. Ezzel sajnos 
a további versenyekből kiesett, pedig akár még két számban is (50 gyors, 100 pillangó) éremeséllyel 
úszott volna! Edzője Fodor Ágnes. Egyesülete Tiszaújvárosi Triatlon Klub. 
 
 

HERMAN SZABÓ PÉTER 

200m Breaststroke  Semifinal 13. 2:24.01  671 50m 2:20.69  95.4% 12 Mar 2022 

200m Breaststroke  Prelim 14. 2:24.12  670 50m    

 
A győri mellúszás legjobbja GYŐRI USE versenyzője szintén szerencsétlen versenyzést mutatott! Fő 
számában nem sikerült döntőbe jutni. Nem véletlenül, beteg lett. Tüszős mandulagyulladás miatt Dr 
Varga Nóra javaslatára hazautaztattuk a versenyről. Edzője Petrov Árpád. 
 

HORVÁTH ÁKOS 

200m Freestyle  Semifinal 11. 1:54.95  698 50m 1:54.23  98.8% 13 Mar 2022 

200m Freestyle  Prelim 13. 1:56.09  678 50m  

400m Freestyle  Prelim 11. 4:03.51  738 50m 4:03.13  99.7% 22 May 2022 

200m Butterfly  Semifinal 5. 2:04.11  710 50m 2:03.33  98.7% 12 Mar 2022 

200m Butterfly  Final 5. 2:04.30  706 50m  

200m Butterfly  Prelim 4. 2:04.64  701 50m    

 



A HÓD SE versenyzője gyors úszásban és pillangóúszásban volt érdekelt. Az előzetes elvárásnak 
megfelelően szerepelt fő számában a 200 pillangón közel volt az éremhez is, de aztán végül negyedik 
helyezést érte el. Edzője Máté Hunor 
 
 
 

KIS NOEL 

100m Freestyle  Prelim 13. 52.51 712 50m 52.23 98.9% 22 May 2022 

A HÓD SE másik versenyzője a cseresorból lépett előre Eszes János Márk UTE megbetegedése után. A 
csapatból egyedül neki nem volt előzetes szintje, azonban gyorsúszó tudása révén több váltónkban is 
döntős szereplés elérésére lehetett képes, így esett rá a választás. A bizalmat meghálálta 4x100 mix 
gyorsváltóval és 4x100 mix vegyesváltóval egyaránt döntőbe jutott, ahol nyolcadik és hetedik 
helyezéseket szerzett. Edzője Sibalin Dávid 
 

KOVÁCS SERES HUNOR                                          BRONZÉREM 

200m Freestyle  Prelim 28. 1:59.54  621 50m 1:59.60  100.1% 9 Jul 2022 

400m Freestyle  Final 4. 3:58.66  784 50m 4:07.68  107.7% 10 Jul 2022 

400m Freestyle  Prelim 8. 3:59.52  775 50m  

800m Freestyle  1500m Freestyle, Timed Final Split 8:11.49  778 50m  

1500m Freestyle  Timed Final  3. 15:29.36  823 50m    

A dunaújvárosi kiválóság a nyíltvízi junior válogatott tagja is, ahol az idén IFI EB negyedik tavaly első 
helyezett volt. Ebből adódóan a hosszabb gyorsúszószámokban vártunk tőle eredményes szereplést! 400 
m gyorson még csak harcolni tudott a dobogóért végül negyedik lett. A hosszabb számban 1500 m-en 
azonban egyéni legjobbját jelentősen túlszárnyalva bronzérmet szerzett. Edzője Szabó Gergő. Egyesülete 
Dunaújvárosi VSE. 
 

KOVÁTS ALEX                                   ARANYÉREM            2X EZÜSTÉREM 

100m Backstroke  Semifinal 7. 57.72 724 50m 57.40 98.9% 2 Jun 2022 

100m Backstroke  Prelim 7. 57.99 714 50m  

100m Backstroke  Final 8. 58.17 708 50m  

200m Backstroke  Final  1. 2:02.32  766 50m 2:00.06  96.3% 7 Jul 2022 

200m Backstroke  Semifinal 1. 2:02.73  758 50m  



200m Backstroke  Prelim 1. 2:02.85  756 50m  

200m Medley Final  2. 2:04.75  763 50m 2:05.70  101.5% 29 Jul 2021 

200m Medley Semifinal 3. 2:06.07  739 50m  

200m Medley Prelim 3. 2:06.24  736 50m  

400m Medley Final  2. 4:29.18  743 50m 4:28.02  99.1% 30 Jul 2021 

400m Medley Prelim 5. 4:35.16  695 50m    

Már az előző szezon végén látszott, hogy a kaposvári fiatalnak komoly esélyei vannak több számban is 
dobogóra állni! Az ifjúsági EB-n már egyértelműen látszott aranyéremnek örülhetünk majd Besztercén! 
A magyar úszócsapat legeredményesebb versenyzője lett egy arany két ezüstérmet nyert! Határozott 
magabiztos versenyző az eredményes versenyzésben az sem zavarta meg, hogy edzőjét versenyközben 
COVID pozitív teszt miatt hazautaztattuk! Edzője Virovecz Richárd. Egyesülete Kaposvári SI. 
 

TÓTH BENEDEK VIKTOR 

200m Backstroke  Prelim 13. 2:08.43  661 50m 2:05.64  95.7% 4 Jun 2022 

100m Butterfly  Prelim 10. 57.04 653 50m 56.58 98.4% 4 Jun 2022 

100m Butterfly  Semifinal 14. 57.83 627 50m  

200m Butterfly  Prelim 9. 2:06.36  672 50m 2:05.27  98.3% 2 Jun 2022 

A Kőbánya SC versenyzője pillangó és hátúszás versenyszámokban úszott szinteket. Minden számában 
képes lett volna továbbjutni az előfutamokból, ha egy nálánál jobb magyar versenyző nem ejti ki a 
további versenyből! Egyéni csúcsait csak megközelíteni tudta. Edzője Kőbánya SC edzői kollektíva. 
 

Women 
Pts. 

 
Previous personal best time 

ELEKES TAMARA                                                        ARANYÉREM 

50m Freestyle  Prelim 21. 27.43 642 50m 26.84 95.7% 28 Jul 2021 

100m Freestyle  Prelim 19. 58.97 674 50m 57.72 95.8% 22 Apr 2022 

100m Freestyle  

4 x 100m Freestyle, 
Final 

Relay 59.04 671 50m  

100m Freestyle  

4 x 100m Freestyle, 
Prelim 

Relay 59.28 663 50m  



200m Medley Final 4. 2:20.21  727 50m 2:18.25  97.2% 1 Jun 2022 

200m Medley Semifinal 4. 2:21.08  714 50m  

200m Medley Prelim 4. 2:22.03  700 50m  

400m Medley Final  1. 4:52.69  753 50m 4:53.06  100.3% 3 Jun 2022 

400m Medley Prelim 4. 4:58.97  707 50m  

100m Freestyle 
Lap  

4 x 100m Medley, Final Relay 58.79 - 50m 57.66 96.2% 3 Jun 2022 

A női csapat legeredményesebb versenyzője. Már az első versenynap aranyéremmel örvendeztetett meg 
minket nagyszerű egyéni csúcsot elérve! A rövidebb vegyesúszó számban is eredményes volt negyedik 
helyezést ért el. Vegyesúszó és gyorsúszó számokban az ifjúsági válogatottba is továbbjuthat! 
Váltószámokban négyszer is döntőt úszott nyolcadik 2x hetedik hatodik helyezéseket szerezve! Edzője 
Kovács Gábor. Egyesülete a BVSC-Zugló. 
 

FLÓRIÁN NATÁLIA 

200m Freestyle  Semifinal 14. 2:09.68  661 50m 2:04.95  92.8% 3 Jun 2022 

200m Freestyle  Prelim 18. 2:09.87  658 50m  

100m Freestyle Lap  4 x 100m Freestyle, Prelim Relay 1:00.31  - 50m 58.70 94.7% 30 Jul 2021 

100m Freestyle Lap  4 x 100m Freestyle, Final Relay 1:00.45  - 50m    

A versenyt hányásos rosszulléttel indította így első számát a 100 gyorsot kihagyta. Az egészségi 
állapotának gyengesége sajnos a további teljesítményében is tükröződött. Nem sikerült a döntőbe jutás 
egyéni számban legjobbjától jelentősen elmaradt. A váltószámokban vigasztalódhatott, mert ott sikerült 
döntőbe jutni a 4x100 női gyorsváltóval a hetedik helyen végzett! Edzője Horváth Tamás. Egyesülete 
Budafóka SE 
 

KIRÁLY FLÓRA 

400m Freestyle  Final 6. 4:25.44  706 50m 4:20.83  96.6% 17 Dec 2021 

400m Freestyle  Prelim 8. 4:28.78  680 50m  

800m Freestyle  Timed Final 5. 9:03.58  709 50m 8:57.96  97.9% 15 Dec 2021 

         



A kaposváriak versenyzője a hosszabb gyorsúszószámok specialistája még az előző szezon végén úszta 
legjobb idejét és a biztató EYOF szintjeit. Ezeket az időket azonban azóta sem sikerült túlszárnyalnia. 
Bár legjobb eredményeitől elmaradt a döntős helyezéseket, amiket vártunk tőle, sikerrel realizálta és 
ötödik hatodik helyeivel a csapat egyik erőssége volt és lesz a következő EYOF -on is!. Edzője Virovecz 
Richárd. Egyesülete Kaposvári SI. 
 

 
A kőbányai fiatal 200 pillangón ért el EYOF szintet és a váltók gyorsúszó tagjaként számoltuk 
eredményes szereplést tőle. A váltók tagjaként döntőbe jutott hetedik helyeket szerzett. Egyéni 
versenyszámában a legjobbját érte el, azonban a váltókban ettől rendre elmaradt. A következő szezonban 
is számítunk rá, mint lehetséges EYOF résztvevőre! Edzője Kőbánya SC edzői kollektíva. Egyesülete a 
Kőbánya SC. 
 
 
 

SÓS BORBÁLA MÁRIA 

100m Breaststroke  Semifinal 8. 1:13.28  670 50m 1:11.53  95.3% 20 Apr 2022 

100m Breaststroke  Final 8. 1:13.63  660 50m  

100m Breaststroke  Prelim 16. 1:14.67  633 50m  

200m Breaststroke  Semifinal 8. 2:37.16  693 50m 2:35.52  97.9% 22 Apr 2022 

200m Breaststroke  Final 8. 2:38.65  674 50m  

200m Breaststroke  Prelim 17. 2:39.26  666 50m  

         

100m Breaststroke Lap  4 x 100m Medley, Final Relay 1:13.71  - 50m 1:12.55  96.9% 21 Apr 2022 

100m Breaststroke Lap  4 x 100m Medley, Prelim Relay 1:14.11  - 50m    

MISZLAI MIRA 

50m Freestyle  Prelim 32. 27.86 613 50m 30.84 122.5% 19 May 2019 

100m Freestyle Lap  4 x 100m Freestyle, Final Relay 59.20 - 50m 58.13 96.4% 2 Jun 2022 

100m Freestyle Lap  4 x 100m Freestyle, Prelim Relay 59.92 - 50m  

100m Freestyle Lap  4 x 100m Medley, Prelim Relay 59.94 - 50m    



 
Az egriek mellúszó specialistájától a döntőbe jutást vártuk, amit mindkét versenyszámában és a váltóban 
is sikerrel teljesített. Egyéni csúcsaitól elmaradt, azonban június hónapban erős COVID fertőzést kapott 
igy felkészülése nem volt töretlen, A vártnál valamivel gyengébb szereplés ennek tudható be. A 4x100 
vegyesváltóval hatodik helyet ért el. Edzője Török Zoltán. Egyesülete Egri Úszó Klub. 
 

SÜMEGI ANNA 

100m Breaststroke  Prelim 24. 1:16.80  582 50m 1:11.15  85.8% 28 Jul 2021 

200m Breaststroke  Prelim 25. 2:44.88  600 50m 2:38.83  92.8% 19 Jul 2019 

A csapatba 07 23.-án a COVID tesztek után került be a tartalék versenyzők közül. Előzetesen készítettük 
erre a lehetőségre, de az utolsó pillanatok okozta sokkból (örömből) még nem sikerült időben 
versenyhangulatba kerülni! A reggeli előfutamoknál az erősebb magyar versenyző kiejtette. Egy hétre rá 
a serdülő OB-n már lényegesen jobb időket ért el! Edzője Huttkai Dániel. Egyesülete a BP Honvéd SE. 
 

SZABÓ DÓRA                                                      BRONZÉREM 

100m Backstroke  Semifinal 5. 1:03.93  730 50m 1:03.83  99.7% 2 Jun 2022 

100m Backstroke  Prelim 4. 1:04.03  726 50m  

100m Backstroke  4 x 100m Medley, Final Relay 1:04.24  719 50m  

100m Backstroke  Final 5. 1:04.28  718 50m  

100m Backstroke  4 x 100m Medley, Prelim Relay 1:04.73  703 50m  

200m Backstroke  Final  3. 2:16.37  740 50m 2:17.06  101.0% 4 Jun 2022 

200m Backstroke  Prelim 4. 2:18.81  701 50m  

200m Backstroke  Semifinal 6. 2:18.82  701 50m  

100m Freestyle Lap  4 x 100m Freestyle, Final Relay 59.67 - 50m 58.82 97.2% 3 Jun 2022 

 
A kőbányaiak egyik nagy reménysége még jövőre is EYOF résztvevő és már az idén is érmes, 200 hát 
bronz. Kiváló adottságokkal rendelkezik! Fejlődése töretlen. A következő évi csapat egyik éremesélyese! 
Bronzérme mellett értékes negyedik helyet és váltóban hatodik hetedik helyezéseket ért el! Edzője A 
Kőbánya SC edzői kollektíva, egyesülete a Kőbánya SC. 
 

VERESS HANNA 



100m Butterfly  Final 4. 1:01.45  735 50m 1:01.27  99.4% 31 Jul 2021 

100m Butterfly  Semifinal 4. 1:01.85  721 50m  

100m Butterfly  Prelim 5. 1:02.37  703 50m  

200m Butterfly  Prelim 5. 2:17.29  698 50m 2:15.29  97.1% 2 Jun 2022 

100m Butterfly Lap  4 x 100m Medley, Final Relay 1:01.74  - 50m 1:01.00  97.6% 31 Jul 2021 

100m Butterfly Lap  4 x 100m Medley, Prelim Relay 1:02.64  - 50m    

Kiváló pillangóúszó, aki gyorsúszásban is a csapat értékes tagja lehet. 200 m pillangón döntős helyen az 
erősebb magyar versenyző a reggeli előfutamok során kiejtette. 100 m pillangón ő vágott vissza 
magabiztosan menetelt a döntőig, ahol a dobogóért harcolva végül negyedik lett. A vegyesváltóval 
hatodik helyezést ért el. Edzője a Kőbánya SC edzői kollektíva, egyesülete a Kőbánya SC. 
 

ZÁMBÓ VIRÁG ANGYAL                                               BRONZÉREM 

100m Butterfly  Prelim 19. 1:04.05  649 50m 1:01.59  92.5% 4 Jun 2022 

200m Butterfly  Semifinal 3. 2:16.74  706 50m 2:15.52  98.2% 2 Jun 2022 

200m Butterfly  Prelim 4. 2:16.90  704 50m  

200m Butterfly  Final  3. 2:17.20  699 50m    

200 pillangón bronzérmet szerezve ugyan elmaradt a legjobb eredményétől, de magabiztos versenyzése 
kiváló ritmusú technikája a következő évi csapat egyik húzó emberévé emeli! 100 m pillangón gyengén 
teljesített, mert az előző napi dopping vizsgálata elhúzódva az éjszakába nyúlt! Edzője Petrov Árpád 
egyesülete a Győri USE. 
 

VÁLTÓK 

Men 
4 x 100m 
Freestyle 

Prelim DSQ 3:33.02  - 50m Bagi Z., Kis N., Horvath A., Toth Benedek V. 

Women 
4 x 100m 
Freestyle 

Final 8. 3:58.36  684 50m Elekes T., Szabo D., Miszlai M., Florian N. 

Women 
4 x 100m 
Freestyle 

Prelim 7. 3:59.38  675 50m 
Elekes T., Miszlai M., Sos 
Borbala M., Florian N. 

Women 
4 x 100m 
Medley 

Final 6. 4:18.48  708 50m Szabo D., Sos Borbala M., Veress H., Elekes T. 



 
Minden váltóban az előzetes elvárás a döntőbe jutás volt. Ezt teljesítették 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). 
Éremesélyes váltónk előzetesen sem volt várható. 
 
EREDMÉNYEK: 
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=632833&clubId=192 
 
 

4. Versenyzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

Kovács-Seres Hunor 

A verseny hangulata és szervezése teljesen megfelelő volt, bár volt egy kis hiányérzetem a 
szállás és az ételek minősége iránt. Legfőképpen viszont csupa pozitív élmények fognak 
Besztercebányáról eszembe jutni. 

       Elekes Tamara 

Az EYOF egy különleges lehetőség volt a számomra. Meglepetésként ért, hogy a verseny 
legelső aranyérmét én vihettem haza. Nagyon sok jó emlék köt ahhoz az egy héthez. A 
közösség, a falu légköre felejthetetlen élményeket adott! Más sportágak sportolóit is 
megismerhettük, akár különböző nemzetekkel is tudtunk kommunikálni. Bármikor nagyon 
szívesen visszamennék oda!  
 
 

5. Edzők véleménye és tapasztalatai az EYOF-ról 
 

6. Észrevételek, javaslatok – edzői vélemények összegzésével 

Women 
4 x 100m 
Medley 

Prelim 7. 4:21.42  684 50m Szabo D., Sos Borbala M., Veress H., Miszlai M. 

Mixed 
4 x 100m 
Freestyle 

Final 8. 3:42.02  - 50m Bagi Z., Kis N., Miszlai M., Elekes T. 

Mixed 
4 x 100m 
Freestyle 

Prelim 7. 3:41.61  - 50m Bagi Z., Kis N., Elekes T., Miszlai M. 

Mixed 
4 x 100m 
Medley 

Final 7. 4:09.22  - 50m 
Szabo D., Sos Borbala M., Toth 
Benedek V., Kis N. 

Mixed 
4 x 100m 
Medley 

Prelim 8. 4:06.42  - 50m 
Szabo D., Sos Borbala M., Toth 
Benedek V., Kis N. 



Javaslom a versenyhelyszínek közönségbarát szempontból történő megválasztását! 
Lehessenek nézők, a küzdőterekhez olyan méretű szurkolói terek legyenek biztosítva, amelyek 
méltón emelik a verseny színvonalát! Arénával legyen körülvéve a sportoló! 
A versenyzői cseréknél az úszásban nem életszerű, hogy a becserélt versenyző kizárólag 
ugyanabban a versenyszámban indulhasson, mint, amiben a kieső sportoló! (A bulletinban így 
volt megfogalmazva.) A csere esetében, ha női sportoló esik ki, lehessen helyette férfi sportolót 
betenni, kieső gyorsúszó helyett más úszásnemben indulót pl.! 
Javaslom a nemzetenként két versenyző döntőbe jutásának engedélyezését hasonlóan a „nagy” 
Olimpiai Játékokhoz. Diszkriminációnak vélem a jó versenyzők eredményes szereplésének 
szabályokkal történő akadályozását, ugyanakkor annak a ténynek a nem elfogadását, hogy 
bizonyos sportágakban bizonyos nemzetek nem képesek döntőhöz szükséges versenyzőket 
kinevelni. Az ő sikereiket segítve, azok kerülnek hátrányba, akik a valós teljesítésben előrébb 
vannak! Az EYOF nem az a háziverseny, kellene legyen, ahol gyerekcipőben tipegők több 
szerepet kapnak, mint a valós teljesítményük! Legyenek ott, versenyezzenek, tanuljanak, 
próbáljanak felzárkózni, mint mi a téli olimpiákon! 
 
 

7. Egyéb kiegészítés, megjegyzés (kitöltése opcionális) 
 

Jackl Vivien 2008 Tatabányai VSE több számban is éremesélyes versenyzőnk az indulás előtti COVID 
teszten pozitív eredményt kapott így nem vehetett részt a versenyen! 
Eszes János Márk 2006 UTE egészségügyi probléma miatt még a nevezési határidő előtt visszamondta 
a szereplést! 

 
 

 

 

 

 
 


