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Csapatvezetői összefoglalás 

Borkai Zsolt Elnök úr a Londoni Olimpiai Játékokat megelőzően együttműködési megállapodást kötött 
az  Ausztrál  Olimpiai  Bizottság  vezetőjével  és  a  NOB  tagjával  John  Coates‐szal,  amelynek 
köszönhetően  Magyarország  meghívást  kapott  a  2013.  januári  eseményre  kajak‐kenu,  triatlon, 
súlyemelés és úszás sportágakban. 

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság hármas céllal rendezi a Sydney Olimpiai Játékok óta ezt a kontinentális 
ifjúsági  versenyt,  eleinte  kettőévente,  de  az  Ifjúsági  Olimpiai  Játékok  megalkotása  óta,  immár 
négyévente.  A  millenniumi  olimpiára  Sydney  hatalmas  beruházásokat  végzett  el,  számos 
sportlétesítményt  épített  és  a  Homebush  elnevezésű  városnegyedet  teljesen  átalakította.  Az  itt 
megépült  Olimpiai  Parkban  világesemények  rendezésére  alkalmas  sportlétesítményeket  és 
stadionokat működtet a város önkormányzata nemcsak a városlakók és környékbeliek örömére, de a 
világ  legjobb  sportolói  számára  is.  A  2000.  évi  Nyári  Olimpiai  Játékok  létesítményeinek 
utóhasznosítása, illetve hatékony kihasználása nemcsak a város vezetése, de az ausztrál sportvezetők 
számára is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A  2012.  évi  Nyári  Olimpiai  Játékokra  Ausztrália  mintegy  440  versenyzője  kvalifikált,  azaz  közel 
háromszor  annyi  sportoló, mint  ahányan  hazánk  képviseletében  ki  tudottak  jutni  Londonba.  Ez  a 
magas  részvételi  szám  több  tényezőnek  is  betudható,  így  elsősorban  a  kontinentális  olimpiai 
kvalifikációs rendszernek, Óceánia és Európa sportrendszerei közötti eltéréseknek, az ausztrál sport 
társadalmi  szerepének  és  funkciójának,  illetve  az  utánpótlássport  széles  bázisának  és  az  ausztrál 
diáksport,  elsősorban  a  középiskolai  és  egyetemi  sport,  erejének.    Az  ausztrál  sportszakmai  és 
utánpótlás  nevelési  programok  egyik  csúcspontját,  az  Ausztrál Olimpiai  Csapat  utánpótlásának  és 
tehetségkutatásának  biztosítását  tűzi  zászlójára  az Ausztrál  Ifjúsági Olimpiai  Játékok  periodikus  és 
nemzetközi  szereplőkkel  fokozott  megrendezése.  Kiemelt  cél  ugyanis,  hogy  az  AYOF  versenyei, 
hasonlatosan  az  EYOF  versenyeihez,  adjanak  lehetőséget  a  hazai  tehetségek  felfedezésére  és  az 
olimpiai csapatok utánpótlásának biztosítására. 

Az  ausztrál  utánpótlás  nevelésén,  tehetségkutatáson,  tehetséggondozáson,  és  a 
létesítményhasznosításon  túl az AYOF komoly  társadalmi célt  tölt be azzal, hogy országos alapokra 
építkezve jelentős nemzetközi sportesemény keretében népszerűsíti az olimpiai sportágakat és végül, 
de nem utolsó sorban követendő és követhető példaképeket állít az ausztrál ifjúság elé. 

A magyar  ifjúsági válogatott sportolók dicséretet érdemelnek példamutató magatartásukért, hazánk 
nevének  öregbítéséért,  kiváló  eredményeikért  és  tisztes  helytállásukért.  Az  európai  fagyos  télből, 
embert próbáló utazás után, 10 óra időeltolódással dacolva érkezett meg a magyar csapat és azonnal 
munkához  látott.  A megérkezést  követően  azonnal  edzések, majd másnap  versenyek  fogadták  a 
magyar  sportolókat  a  rekord  forróságban  és  alvási  problémákkal  küszködve.  Az  úszás  sportágban 
láthattuk a  legnépesebb részvételt a  lehető  legmagasabb szinten, csakúgy dőltek a kontinentális és 
AYOF  csúcsok,  elsősorban  a  japán  úszóinak  köszönhetően.  Tudtuk,  hogy  erős  mezőny  várható 
úszásban  a  Sydney  Olimpiai  Úszóközpontban,  de  ennyire  felkészült  és  kiváló  eredményekkel 
rendelkező úszókkal nem számoltunk.  Így Sebestyén Dalma bronz érme és az úszóink döntős helyei 
szép teljesítménynek mondható. Kiss Nikolett sajnos belázasodott  így a hosszútávokon szinte biztos 
éremről maradtunk le, de nincs miért mérgelődni, Niki most már egészséges és a következő 15 évben 
rengeteg  érmet  fog  nyerni  hazánknak  és  az  olimpiai  csapatunknak.  Triatlonban  világ  legjobbjaival 
versenyezhetett  Fusch  Renáta  és  Pap  Dávid.  Dávid  kicsivel  maradt  le  a  dobogóról  és  óriási 
meglepetésre  nagyon  közel  került  az  éremhez.  Súlyemelőink,  Szűcs  Petra  és  Simon  Bence  egyéni 
legjobbjukat  felülmúlva nagyon  szépen helyt álltak a kínaiak által dominált mezőnyben. Az  ifjúsági 
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kajak‐kenu  csapatunk  tartolt  pedig  a  hőség  és  az  időeltolódás  mindent  elkövetett  ellenük, 
sikertelenül.  Tótka  Sanyiék,  Lucz Dóráék  nagyon  szépen  helytálltak,  bizonyították  a magyar  kajak‐
kenu erejét és utánpótlásának potenciálját. 

Sikeres és eredményes ausztrál  túrán van  túl a magyar  ifjúsági olimpiai  csapat, az a  csapat, amely 
összesítve 6 arany, 1 ezüst és 7 bronzérmet nyert és már Rióra és a 2020. évi Olimpiai  Játékokra 
készül. A célunk az volt, hogy a  jövő bajnokai számára nemzetközi  tapasztalatszerzést biztosítsunk, 
megteremtsük a lehetőséget arra, hogy megismerjék nemzetközi riválisaikat, valamint megtanuljanak 
ismeretlen külföldi közegben és helyszínen, hosszú, fáradtságos utat követően versenyezni, úgy hogy 
a legjobbjukat képes nyújtani. A célkitűzést a csapat teljesítette 

 

Ez a csapat azonban több annál, mintsem sportolókból álló egység, ők a magyar  ifjúság példaképei, 
jövő bajnokai, akik megállják a helyüket a sportpályákon, és bizonyítják tehetségüket és szorgalmukat 
az  iskoláikban  is. Főleg azzal, hogy a profi  sportolóknál  többek akarnak  lenni, olyan emberek, akik 
kimagasló sport eredményekkel rendelkeznek, de a civil életben is kimagasló teljesítményre képesek. 
A kiváló eredményekhez és civil életre való felkészüléshez kívánunk további sikereket, sérülésmentes 
sportkarriert és eredményes tanulmányokat. 

Nevezés és részvétel 

Az  Ausztrál  Olimpiai  Bizottság  határoz  a  programról  (sportág,  versenyszám).  A  Magyar  Olimpiai 
Bizottság  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a  nevezés,  az  akkreditáció  és  a  delegáció  kijelölése.  A 
Magyar Olimpiai Bizottság  szakmai  szempontok  alapján  határoz  a  részvételről. A Magyar Olimpiai 
Bizottság  kizárólag  nemzetközileg  kimagasló  eredménnyel  rendelkező  és  a  korosztályos  legjobb 
versenyzőt nevezi a versenyekre, azonban a TUE kérelmeket nem támogatja. 

Dátum és helyszín 

2013. január 15‐21. Sydney, Ausztrália. Hivatalos honlap címe: http://ayof2013.olympics.com.au 
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Sportágak 

A Magyar Kajak‐kenu Szövetség, a Magyar Súlyemelő Szövetség, a Magyar Triatlon Szövetség és a 
Magyar  Úszó  Szövetség  az  alábbi  24,  azaz  huszonnégy  versenyzőt  javasolta  indítani  a  nevezett 
eseményen. 

Versenyzők 

Kajak‐kenu:  Bodonyi András 
Bordács Blanka 
Czéllai‐Vörös Zsófia 
Janza Richárd 
Khaut Kristóf 
Lucz Dóra 
Noé Zsombor 
Somogyi Szilvia 
Szilágyi Anett 
Takács Tamara 
Tótka Sándor 
Vass Péter 
 

Súlyemelés:  Szűcs Petra 
Simon Bence 
 

Triatlon:  Fuchs Renáta 
Pap Dávid 
 

Úszás:  Grátz Benjámin 
György Réka 
Holoda Péter 
Joó Sára 
Kiss Nikoletta 
Sebestyén Dalma 
Sibalin Flóra 
Sztankovics Anna 

Hivatalos kísérők 

Csapatvezető: 
Csapatorvos: 
Kajak‐kenu edzők: 
Súlyemelő edző: 
Triatlon edző: 
Úszóedzők: 

dr. Nagy Zsigmond 
Dr. Tóth Szabolcs 
Hüttner Csaba és Kovács Gábor 
Szűcs Endre 
Verrasztó Gabriella 
Güttler Károly és Fehérvári Balázs 

AYOF és a jövő 

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság a Nyári Olimpiai Játékokat követő minden negyedik évben rendezi meg 
az AYOF versenyeit az olimpiai  játékok programján  lévő sportágban,  így a követőző versenyre 2017. 
évben  kerül  sor. Bízunk  benne, hogy Magyarország  ismét meghívást  kap  a  részvételre  az Ausztrál 
Olimpiai Bizottságtól.   
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Egészségügyi beszámoló 

A magyar delegáció egy fő csapatvezető, huszonnégy fő sporttoló, hat fő edző, illetve egy fő orvosból 
állt.  

A csapat sportolói a MOB külön finanszírozásában az OSEI által elvégzett részletes sportegészségügyi 
alkalmassági,  illetve  szűrővizsgálaton  vettek  részt.  A  sportolók  a  vizsgálatok  alapján  alkalmasnak 
bizonyultak az ifjúsági olimpián való indulásra. 

Életkorukra  tekintettel  táplálék  kiegészítőt  rendszeresen  nem  szedtek,  vitamin,  nyomelem  pótlást 
betegség esetén használtak. 

Az  indulást megelőzően betegség  sportolóink  felkészülését a  szezonális  felsőlégúti, gastroenterális, 
illetve  szemészeti  fertőzések  tekintetében  hátráltatta,  így  a  kajak‐kenu,  és  az  úszó  csapat  tagjai 
között találtam közvetlenül lábadozás utáni időben lévő sportolókat. 

A hosszú  idejű  repülőút  alkalmat  adott  az  átállás  zökkenőmentes megvalósítására,  a  sportolók  kis 
része kért gyógyszeres segítséget a diurnális ritmus módosításához.  

A  verseny  teljesítményt  befolyásoló  akut  betegség  az  úszók  között  jelentkezett.  Felsőlégúti 
infekcióval  Kiss  Nikolett  sportoló  igényelt  kezelést.  Állapotának  súlyosságát magas  láza  általános 
gyengesége, pleurális  fájdalma,  illetve produktív köhögése  fokozta,  így a versenyzéstől edzői‐orvosi 
vélemény egyetértésében visszalépett. 

Mint  gastrointestinális  fertőzés  után  lábadozó  sportoló  Totka  Sándor  igényelt  orvosi  segítséget, 
vitaminok nyomelemek tekintetében, mely eredményeként terhelhetősége alkalmassá tette a sikeres 
versenyzésre.  

 Az indulás előtti dopping ellenőrzés során pozitív esetről nem kaptunk értesítést. Az olimpiai fesztivál 
ideje alatt sportolóinkat dopping ellenőrzés céljából nem keresték. 

Az olimpia fesztivál ideje alatt az étkezés megfelelő minőségben és mennyiségben állt rendelkezésre.   

 A  sportrendezvények  egészségügyi  biztosítása  megfelelő  volt  a  hivatalos  edzéseken,  illetve 
versenyeken. 

Akut sérülés sportolóinknál nem volt. 

 

Dr. Tóth Szabolcs csapatorvos 
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Sportszakmai értékelés – KAJAKKENU 

A  Kajak‐kenu  csapat  12  versenyzővel,  2  vezetővel  15‐én  reggel  érkezett  meg  Sydneybe,  ahol  a 
szervezők  a  sportágak  résztvevőit  külön  buszokkal  szállították  a  saját  Olimpiai  falujukba.  A  vizes 
Olimpiai falut Richmondban, a pályától 20 percre a Hawekesbury Campusba helyezték el. Az egyetem 
kollégiuma minden  igényt kielégítő volt. Versenyzőinket az újonnan épült apartmanokban helyezték 
el, ahol mindenki külön szobát kapott, így a pihenésük teljes mértékben biztosított volt. A verseny 16‐
án,  reggel  8  órakor  kezdődött  ezért  fiataljainknak  nem  sok  ideje maradt  az  átállásra.  Az  érkezés 
napján  délután  már  edzettünk  és  a  körülményekhez  képest  megpróbáltuk  a  legjobb  hajókat 
versenyképes  állapotba  hozni,  ami  a  helyszínen  tartózkodó  többi  nemzet  önzetlen  segítségével 
sikerült  is.  A  csapat  tagjai  annak  ellenére,  hogy  az  utazás  és  az  átállás  fáradtságait  is  érezték 
magukon, nagyon profi módon segítették munkánkat és megpróbálták magukat a  legjobb állapotba 
hozni. A nap végére mindenkinek készen állt a hajója, de a fáradtság miatt volt, aki már a vacsorát 
sem várta meg és inkább a pihenést választotta. 

 

A versenyen mindhárom szakágban és minden versenyszámban részt tudtunk venni, amit ezúton  is 
szeretnénk megköszönni nemcsak a szervezőbizottságnak, hanem a Magyar Olimpiai Bizottságnak is.  

A  kajak‐kenu  versenyeket  Penrithbe  a  2000‐es  Olimpiai  pályán  rendezték meg.  Az  első  napon  a 
lányok 500 méteren, míg a fiúk 1000 méteren versenyeztek és egyetlen szám, a K‐1 férfi 1000 méter 
kivételével  érmet  is  szereztek  versenyzőink.  Minden  indulónkon  érződött  a  fáradtság,  de  a 
körülményekhez  képeset  mindenki  kihozta  magából  a  maximumot.  A  hosszabbik  távokon 
természetesen  sokkal  jobban  érezhető  volt,  hogy  a  Magyar  csapat  tagjai  három  hónapja  nem 
eveztek. Az AYOF‐on induló nemzetek többsége olyan térségből érkezett, ahol ebben az időszakban is 
lehet evezni.  Így még nagyobb értéke van ezeknek az érmeknek, főleg ha azt  is figyelembe vesszük, 
hogy  rendkívül  felkészült  csapatokkal  kellet  felvenni  a  versenyt  fiataljainknak. Három nagyon  erős 
válogatott  állt  rajthoz,  az  Ausztrál,  az  Új‐Zélandi,  a  Kínai  és  számos  olyan  versenyző,  akik már  a 
nemzetközi  szintéren  is  megmutatták  oroszlánkörmeiket,  köztük  a  Brazilok  ifjúsági  világbajnok 
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kenusa. Minden számban színvonalas versenyek alakultak ki, volt olyan versenyszám a női és a férfi 
egyes számok, ahol a 27 induló miatt középfutamot is kellett rendezni.  

A második  napon  a  sprintszámokat  rendezték meg mindhárom  szakágban.  Ezek  a  versenyek már 
meghozták az aranyérmeket a Magyar csapat számára. A táv rövidsége és a jelenlegi felkészültségük 
miatt ez sokkal jobban kedvezett versenyzőinknek. Mivel itthon most a téli alapozás közepén járnak, 
inkább  az  erejükre  tudtak  támaszkodni,  mint  sem  az  evezési  technikájukra.  Ezen  a  távon 
megmutatkozott  versenyzőink  klasszisa,  hiszen  minden  számot  a  mi  indulóink  nyertek  egy 
kivételével, a C‐1 200 métert, ahol a szám világbajnoka győzedelmeskedett. Ezen a napon nemcsak 
magabiztosabbak lettek fiataljaink, hanem látszott rajtuk, hogy már kezdenek rátalálni a mozgásukra 
is.  A  rövidebb  távon  az  extrém  időjárási  körülmények  is  kevésbé  befolyásolták  a  fiatalok 
teljesítményét. Minden  versenyzőben  és  természetesen  bennünk  is,  annak  ellenére  benne  volt  a 
bizonyítási vágy, hogy  tudták magukról, hogy nincsenek  csúcsformában. Minden egyes  futam után 
egyre és egyre  jobb  teljesítményt nyújtottak. Profizmusukat mutatja, hogy az általunk kívülről vélt 
hibákat  azonnal  javították  és  a  következő  futamukban  már  alkalmazták  is.  Egytől  egyig  minden 
versenyző a legjobb eredményre törekedett és ennek érdekében minden meg is tett.   

A harmadik napon a szingapúri Ifjúsági Olimpiáról (YOG) ismert „head to head” versenyt és a váltókat 
rendezték  volna meg, de  ezen  a napon megdőlt  az Ausztrál melegrekord  így  az  elődöntők után  a 
szervezőbizottság  törölte  a  versenyt.  Minkét  kisdöntőbe  és  mindkét  nagydöntőbe  volt  Magyar 
versenyző, ezért elég nehéz volt elfogadni a verseny  törlését még úgy  is, hogy a szervezők minden 
döntőbe  jutott  tagnak  érmet  ajánlott  fel,  tehát  két‐két  arany  és  bronzérmet  osztottak  ki.  A mi 
indulóink a biztos érem tudatában is versenyezni szerettek volna és akár versenyen kívül is eldönteni 
ki  a  jobb.  Ez  is  nagy  versenyzői  erényükről  adott  tanúbizonyságot.  Végül  a  szervezők  nem 
engedélyezték,  így  számukra  csak  az eredményhirdetés dicsősége maradt.  Sajnos  a  legjobban  várt 
vegyes váltó szintén elmaradt, pedig talán ezt a számot várták legjobban az összes ország indulói. 

 Összességében  a  Magyar  Kajak‐kenu  csapat  6  arany,  1  ezüst  és  6  bronzéremmel  zárt.  Minden 
versenyzőnk érmet szerzett, így mindenki boldogan mehetett haza.  

Még egyszer hatalmas köszönet a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy  támogatta a  részvételünket 
ezen a  rangos versenyen, ami minden  fiatal  számára egy életre  szóló élmény marad. Eljuthattak a 
világ másik végébe, betekintést nyerhettek milyen  is  lehet egy  igazi Olimpia, és az ott elhelyezkedő 
falu.  Igazi Magyar  csapatként  vonulhattak  be  a  nézők  elé  a megrendezett megnyitó  ünnepségen. 
Tapasztalatokat nyerhettünk mi  is, hogy ki hogyan  tud alkalmazkodni az  időeltolódáshoz,  illetve az 
extrém  körülményekhez,  gondolok  itt  a  kint uralkodó  időjárási  viszonyokra. A  fiatalok életre  szóló 
barátságokat  kötöttek  nem  csak  a  más  sportágakban  kijutott  versenyzőkkel,  hanem  az  azonos 
sportágban versenyző más nemzetek  indulóival  is. A kint töltött 10 nap alatt versenyzőink hatalmas 
élményekkel gazdagodtak, értékes tapasztalatokat szereztek minden téren. A szállásadónk jóvoltából 
még  az  edzések  sem  maradtak  figyelmen  kívül  mivel  a  Hawekesbury  kollégium  minden 
sportlétesítményét használatunkra bocsájtották. 

Úgy  gondolom,  hogy  a  Sydneyben  szerzett  élmények  és  eredmények minden  fiatal  versenyzőnk 
további pályafutásához hatalmas lökést adhat.  

Hüttner Csaba, AYOF kajak‐kenu sportágvezető 
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Rögtön  az  elején  leszögezhetjük,  hogy  a magyar  kajak  –  kenu  csapat  ismét  az  éremtáblázat  élén 
végzett. Ez azt bizonyítja, hogy az ifjúsági válogatottunk továbbra is a nemzetközi mezőny élén foglal 
helyet, sőt talán azt is mondhatjuk, hogy még mindig a legerősebb a magyar ifi kajak válogatott. Ez a 
6 arany, 1 ezüst és 6 bronzérem, ezt igazolja és nem csak a versenyzőknek, hanem nekünk edzőknek 
is nagyon értékes és megnyugtató.  

Versenyzőink  úgy  utaztak  ki  Ausztráliába,  hogy  érezhették,  egy  erős  magyar  válogatottból 
választódtak ki.  Jutalomként, megtiszteltetésként  fogták  fel ezt a  fesztivált, de egyben kihívásnak  is 
tekintették. Mindenki a maximumot akarta kihozni magából és ennek érdekében a már megszokott 
profi hozzáállását mutatta és hozta. 

Mindenkit büszkeséggel töltött el az, hogy azon a pályán versenyezhettek, ahol 2000‐ben az Olimpián 
a  magyar  kajak  –  kenu  csapat  eddigi  legsikeresebb  olimpiai  szereplésével  dicsekedhet.  Kicsit 
betekinthettek az olimpia világába, és egy kicsit a saját bőrükön érezhették az olimpiai eszmét és az 
olimpiai  hangulatot.  A  megnyitó  ünnepség,  az  olimpiai  láng  meggyújtása  felejthetetlen  emlék 
számukra  és  egyben  jó  útravaló  a  felnőtt  olimpiák  világába,  ahova  ezek  után mindannyian még 
jobban el akarnak  jutni. Mindenkiben megerősödött az a tudat, hogy Rióban már világ  legjobbjaival 
akarnak  versenyezni.  Új  barátságokat  kötöttek,  nemzetközi  rutinuk  nőtt  és  nem  mellékesen 
sikerélményeket  szereztek.  Mindenképpen  tapasztaltabbak  lettek  a  nemzetközi  és  főleg  távoli 
földrészen rendezett versenyek terén. 

Kitérve az egyes versenynapokra elmondható, hogy kicsit vegyes a kép. Az 1000 méteres  futamok 
bronzérmeit a következőként lehet értékelni: 

A csaknem két napos utazás, a  több, de  inkább kevesebb alvással, kivétel nélkül mindenkit nagyon 
elfárasztott. A megérkezésünk után pihenésre sem volt idő, kimentünk evezni a pályára. Igazi edzésre 
nem  kerülhetett  sor,  csak  a  vízbiztonságot  tudtuk  valamelyest  visszaszerezni.  Próbáltuk  a  nyári 
stabilitást megközelíteni.  Hajókat  a  helyi  szervezők  biztosítottak,  sajnos  nem minden  esetben  az 
elvárható színvonalút. Sok  időt kellet eltölteni a megfelelő beállításokkal,  így az evezésre már nem 
sok  lehetőség  maradt.  Sokakat  zavart  az  is,  hogy  nem  a  megszokott,  jól  bevált,  saját  hajóban 
versenyezhetett.  

Ezek  után,  rögtön  a  megérkezés  másnapján  kellet  a  leghosszabb  olimpiai  távot  teljesíteni  a 
versenyzőknek. Még mindig  fáradtak voltak,  lézengtek a pálya mellett. Megviselte  őket az, hogy a 
fagyból és hóból Ausztrália legmelegebb nyarába csöppentek. A tíz órás időeltolódás miatti átállás se 
sikerült még szinte senkinek. Végül, de nem utolsó sorban, csúcsformában  lévő ausztrál, Új‐Zélandi, 
kínai, japán, brazil kajakosokkal, kenusokkal kellett felvenniük a versenyt. Ezek nem is gyenge kajakos 
nemzetek. Elég, ha figyelembe vesszük, hogy a  londoni olimpián K‐4 1000 méteren éppen a magyar 
egységet  megelőzve  az  ausztrál  négyes  lett  az  olimpiai  bajnok.  Vagy  a  női  K‐1 200  méteres 
mezőnyében Új‐Zélandi aranyérem született, Janics Natasát letaszítva a trónról. 

Az egész versenyhez az is hozzátartozik, hogy a versenyzőink 2‐3 hónapja nem eveztek. Látszott ez a 
mozgásukon,  nem  sikerültek  a  technika  elemeket  végrehajtani.  Ráadásul  az  1000  méter  elég 
hosszúnak bizonyult. A más mozgásfajtákhoz szokott  izomzat, (erőfejlesztés, futás, úszás) viszonylag 
hamar besavasodott, az  izmok oxigén ellátottsága  csökkent, mozgáshatárok  lecsökkentek.  Így  csak 
hallatlan akaraterővel és rutinnal tudták teljesíteni a távot. A versenyzőink a táv első felében még az 
élen haladtak, de a táv második felét már nem tudták a nyári színvonalon teljesíteni. 
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A  200 méteres  napra, már  egy  nappal  többet  tudtak  pihenni  a  gyerekek,  néhányan  végig  tudták 
aludni  az  éjszakát,  beindult  az  átállás.  A  200  méteres  távhoz  szükséges  robbanékonyság  már 
jelentkezett  a  viszonylagos  pihenés  hatására.  A  helyes  technika  végrehajtását  nem  befolyásolták 
annyira  a biokémiai  folyamatok. A  sprinterekre  jellemző  technikai  felkészültség pedig  kimagaslóan 
jobb volt az ellenfeleknél. Versenyzőink kezdték megszokni a vizet, a mozgást, a hajókat és a nem 
mindennapi körülményeket. Hőséget, napsütést. A végeredmény: öt versenyszámból 4 arany és egy 
ezüstérem. Taroltak a versenyzőink. 

Összesítve a gyerekek rengeteg pozitív élménnyel térhettek haza és nem mellékesen eredményesen 
is. A 12 fős csapat minden tagjának érmet akasztottak a nyakába. Sőt akadt olyan is, aki három (Tótka 
Sándor)  vagy  kettő  (Lucz  Dóra)  arannyal  térhetett  haza.  A  himnusz  hallgatása  a  magyar  zászló 
felvonása megerősítette a gyerekeket és minket edzőket is abban, hogy jó úton járunk és optimistán 
tekinthetünk a jövőbe. 

Továbbá nagy előnye volt, az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételnek, hogy egy kicsit fel tudtuk 
oldani a téli felkészülés okozta fásultságot. Hiszen november eleje óta folyik a klubokban a szárazföldi 
alapozó munka.  Kizökkenhettek  a  gyerekek  téli monotóniából,  így  újult  erővel  tudják  folytatni  a 
felkészülést a tavaszi vízre szállásig. Az ausztráliai versenynek egyedüli hátránya az volt, hogy a már 
említett téli alapozó felkészülés finisét kellett félbeszakítani. Az utazással, a kinn tartózkodással és a 
visszaállással csaknem két hét kimaradt az alapozásból, ami a következő versenyév alapját képezi.  

Mindent  összevetve;  az  egész  csapat  pozitív  élményekkel,  feltöltődve  és  önbizalmat  szerezve 
térhetett haza. 

Kovács Gábor, kajak‐kenu edző 

 

Tótka Sándor, Hüttner Csaba, Kovács Gábor és Janza Richárd 
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Sportszakmai értékelés – SÚLYEMELÉS 

Előzmények 

A  Magyar  Olimpiai  Bizottság  meghívást  kapott  2012.  év  szeptemberében,  az  Ausztrál  Olimpiai 
Bizottságtól,  az  Ausztráliai  Ifjúsági Olimpiai  Fesztiválon  való  részvételre.  Az  eseményre  30  ország, 
1700 versenyzője kapott meghívást 17 sportágban. Magyarország sportolóit négy sportágban hívták 
meg, köztük a súlyemelést. Négy női  (53kg, 58kg, 63kg, és 69kg‐os súlycsoportokban), és négy férfi 
(62kg, 77kg, 85kg, 110kg‐os súlycsoportokban) sportolót vártak a rendezők, akik 15‐20 év közöttiek. 
A Magyar Súlyemelő Szövetség  részéről 1 férfi és 1 női  sportoló utazhatott.  

Női 69 kg‐os súlycsoportban: Szűcs Petra (1993) Iregszemcsei S.Sz.S.E. versenyzője: 

 

Férfi 85 kg‐os súlycsoportban: Simon Bence (1996) Testvériség S.E. versenyzője: 

 

 

A versenyre történő felkészülés: 

A  közvetlen  felkészülésre  nem  volt  mód,  mivel  az  idő  rövidsége  nem  tette  lehetővé.  Illetve  a 
versenyzők edzésben voltak, hiszen december elején fő versenyeken (UPOB, Junior EB) vettek részt. 
A forma átmentése volt a cél, ami igen nehéz volt, hiszen egy súlyemelő sportoló egy évben kettőnél 
több csúcsformát nehezen tud hozni!  

Szakmai munka: 

A  szakmai munkában  az  alábbi edzők  vettek  részt:  Szász  László, Végi  Imre,  Szabolcsi Károly,  Szűcs 
Endre. 
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Az  edzők  folyamatosan,  és  céltudatosan  készítették  fel  versenyzőiket.  A  sportolók  felmérő 
versenyeken igazolták formájukat.  

A verseny helyszínén a szakmai munkát Szűcs Endre irányította. 

A verseny, és a helyszín 

A kiutazás a MOB szervezésében történt, valamennyi sportág, és sportoló együtt utazott. A sportágak 
különböző  helyszínen,  egymástól  20‐40  km  távolságban  voltak  elszállásolva.  A  súlyemelők 
szállásának, a St. Ignatius College adott otthont Lane Cove‐ben. A csapat, vezetője Dr. Nagy Zsigmond 
volt,  aki  a  helyszínen megtekintette  a  két  versenyző  szereplését.  Dr.  Nagy  Zsigmond mindenben 
segítette ottlétünket, és plusz erőt adott megtisztelő figyelem a versenyzőknek. A csapat orvosa Dr. 
Tóth Szabolcs volt, aki szintén a helyszínen segítette munkánkat, és mindenben számíthattunk rá. A 
versenyzőknek  problémamentesen  sikerült  az  átállása  (+10  h,  fogyasztás,  versenyre  hangolódás, 
stb.). A verseny helyszíne, a szállástól 500 méterre volt. Az étkezés a versenyhez közel volt biztosítva. 
A rendezők komolyan vették munkájukat. Az ellátás, és a szállás megfelelő volt. 

 

Elért eredmények 

A versenyzők  formájának  időzítése a  rövid  idő ellenére  jól  sikerült. Petra, és Bence hozta az elvárt 
eredményeket, és helyezéseket.  

 

Szűcs Petra (Iregszemcsei S.Sz.S.E.): 

Szereplését a 69 kg‐os súlycsoportban terveztük, amire 4 kg‐ot kellett fogyasztania. Nyolc versenyző 
indult  a  súlycsoportjában.  Kiválasztását  a  rutinja,  és  fegyelmezettsége mellett  a  várható  összetett 
eredménye  indokolta. Erre nem  is  cáfolt  rá Petra. A  fogyasztása  kiválóan  sikerült.  Fegyelmezetten 
végezte  a  munkáját,  végig  együtt  működő  volt.  Motiváltan  versenyzett,  öt  sikeres  gyakorlatot 
mutatott be. A 69 kg‐ban új egyéni csúcsokat ért el szakításban (10 kg‐ot javított), lökésben (13 kg‐ot 
javított)  és  összetettben  (23  kg‐ot  javított).  Az  utolsó  lökés  gyakorlatát  (89  kg),  sajnos  a  bírók 
elvették.  Teljesítménye  megfelelő  volt,  szakítást  72  kg‐mal,  míg  a  lökést  86  kg‐mal  zárta. 
Összetettben 158 kg‐ot ért el, és a negyedik helyezés szerezte meg. A 19 éves rendkívül tehetséges 
sportoló  még  4  évig  utánpótlás  korú  (U20,  és  U23)  a  korcsoportban  versenyezhet,  és  sikeres 
felkészítése esetén nem csak a felnőtt válogatott eredményes tagja lehet, de korosztályos EB érmet is 
várhatunk tőle a jövőben.  

 

Simon Bence (Testvériség S.E.): 

Szereplését  a  85  kg‐os  súlycsoportban  terveztük,  amire nem  kellett  fogyasztania. Nyolc  versenyző 
indult a súlycsoportjában. Kiválasztását az akarata, és  fegyelmezettsége mellett a várható összetett 
eredménye  indokolta. Bence kiválóan oldotta meg a feladatát. Fegyelmezetten végezte a munkáját, 
végig  együttműködő  volt.  Motiváltan  versenyzett,  négy  sikeres  gyakorlatot  mutatott  be. 
Teljesítménye a várakozásnak megfelelő volt, a szakítást 130 kg‐mal, míg a  lökést 153 kg‐mal zárta. 
Összetettben 283 kg‐ot ért el, és a negyedik helyezést szerezte meg. A 17 éves rendkívül tehetséges 
sportoló még  7  évig  utánpótlás  korú  (U17,  U20,  és  U23)  korcsoportban  versenyezhet,  és  sikeres 
felkészítése esetén korosztályos EB érmet is várhatunk tőle a jövőben. 



VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál összefoglaló jelentése ‐ Sydney, 2013.január 13‐21.  13/35
 

Összegzés, értékelés 

A  Magyar  Súlyemelő  Szövetség  megfelelő  lehetőséget  biztosít  tehetséges  fiatal  versenyzőinek  a 
megmérettetésekre, és az előre lépésre. Így részt vehettünk először a hatodik AYOF‐on. A versenyzők 
éltek a  lehetőséggel, és kiválóan helyt álltak. Gyakorlataikat 75%‐ban sikeresen hajtották végre, ami 
nagyon  jónak  mondható  egy  kiélezett  tét  helyzetben  dolgozó  fiatal  sportolótól.  Az  itt  szerepelt 
sportolók  lehetnek  a  jövő  felnőtt  válogatottjának  gerince.  Természetesen  sokat  kell még  fejlődni, 
hogy  a  jelenlegi  legjobbjainkhoz  felnőjenek,  de  tervszerű  hosszú  távú  menedzseléssel  erre 
tehetségük alapján meg van a lehetőségük.  

Bökfi  János  szövetségi kapitány által megkezdett újszerű  szakmai munka garancia  lehet  jelen keret 
sikeres  fejlődéséhez. Ennek már most meg voltak a szakmai  jelei. De el kell  fogadnunk azt a  tényt, 
amit Bökfi János is megerősített, hogy sajnos nemcsak „erőben”, de technikailag is sok lemaradásunk 
van a világ középmezőnyétől is. Ennek fő oka az utánpótlásképzésben jelentkezik. Fel kell ismernünk 
azt a tényt, hogy szakmai programok kellenek. Közép, és hosszú távú célokat kell megfogalmaznunk, 
ehhez, a célok elérése érdekében, pedig új utat kell találnunk a szakmai munkában. Át kell gondolni a 
változások  szükségszerűségét  a  menedzselésben  (pl.:  edzőtáborok,  jutattások  stb.),  kiemelt 
tehetséggondozásra van szükség (pl.: 8‐10 fős „talent” csoport negyedévenkénti edzőtáboroztatása, 
minőség biztosítása...stb.). 

Igen fontos az edzők képzése, továbbképzése. Csak jól felkészült edzőnek lehet sikeres tanítványa, aki 
nemzetközi szintig is eljuthat.  

Köszönjük a MOB támogatását! 

 

Szűcs Endre 

Utánpótlás vezető, szakedző, AYOF súlyemelés sportágvezető 
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Sportszakmai értékelés – TRIATLON 

Az utazás, szállás, ellátás színvonala: Utazás a magyar csapattal közösen történt a Budapest – Bécs – 
Dubai  ‐  Sydney  útvonalon.  A  28  órás  utazáshoz  a  magyar  csapat  vezetése  minden  segítséget 
megadott a  versenyzőknek,  így a  lehetőségekhez mérten  kellemesen  telt. Csapatunk az Új‐Zélandi 
triatlonosokkal és evezősökkel együtt a The King’s School középiskola kollégiumának Baker házában 
lett elszállásolva, a versenyközponttól mintegy 20 kilométerre.   A szállás megfelelő volt, a  társaság 
igazi  sportemberek,  a  hangulat  kiváló.  Étkezést  a  programoktól  függően  vagy  a  szálláson  vagy  a 
versenyközpontban  jelölték  ki,  ami  minőségét  és  mennyiségét  tekintve  számunkra  minden 
tekintetben kielégítő volt. 

Az edzéslehetőségek, edzéskörülmények értékelése:  

Versenyünk előtti két napban minden feladatunk elvégzéséhez tökéletes edzésfeltételeket kaptunk. 
Az  iskola  területén  az  50 méteres  nyitott medencét  a megadott  időpontokban,  a  futópályát  és  a 
hatalmas parkot bármikor használhattuk. A versenyhelyszínre pontosan induló buszokkal szállították 
a  versenyzőket  és  edzőket,  egyben  a  kerékpárok  oda‐vissza  szállítását  is  a  rendezők  biztosították 
mind az edzések, mind a verseny alkalmával. 

A verseny lebonyolítása, szervezettségének jellemzése: 

Tökéletes, profi munka volt. A 46 Celsius fokos meleget nem lehet a szervezők számlájára írni. 

A versenypálya bemutatása (úszás, kerékpár, futás): 

Úszás: 20 fokos hőmérsékletű, csaknem feszített víztükrű kajakos pályán került megrendezésre.  

Rajt: pontonról, rajtszám szerinti helyről történt, az első bója megfelelő 300 méteres távolságban lett 
kijelölve. Az úszás utáni kifutás hosszú, kissé emelkedő szakaszon tökéletesen lett kiépítve. Kerékpár: 
4x5 km téglalap alakú, nagyrészt sík, de a kanyarokban technikás, emelkedőkkel, dupla kanyarokkal 
tarkított, egy sávos nyompályán, napos és szeles területen, jó minőségű aszfalton.  Futás: A futópálya 
2 x 2,5 km körös, sík, napos, szeles gáton került megrendezésre. 

A magyar csapat tagjainak jellemzése (felkészültség, hozzáállás, motiváltság, magatartás): 

A magyar triatlon csapatot egy fiú és egy lányversenyző alkotta. 

A  kint  tartózkodás  idején  hozzáállásukkal,  magatartásukkal  kapcsolatban  semmilyen  kifogás  sem 
merült  fel. Késés,  fegyelmezetlenség nem  jellemző és nem sikk a csapatban.   Minden edzésüket és 
feladatukat időben és a terveknek megfelelően elvégezték. Az akklimatizálódáshoz szükséges alvás / 
nem alvás  időpontokat kimagasló fegyelmezettséggel tartották be, ami nem volt könnyű feladat.   A 
versenyre  való  közvetlen  felkészülés  minden  egyes  részét  –  ahogy  megtanulták  a  válogatott 
edzőtáborozások alkalmával  ‐ önállóan tervezték meg és hajtották végre. Jelenlétemen és a biztató 
szavakon  kívül  semmilyen  segítségre  nem  volt  szükségük.  A  verseny  előtt  és  közben  kimagaslóan 
motiváltak és fegyelmezettek voltak. 

Szakmai értékelés 

A versenyzőink nemzetközi versenytapasztalata: 

Sportolóink  életkorúknak megfelelő  tapasztalattal  bírnak,  és maximálisan  otthonosan mozognak  a 
világversenyek  körülményei  között.  Nemzetközi  versenyeiket  három  évvel  ezelőtt  az  Ifi  Csapat 
Európa  Bajnokságokkal  kezdték,  amit  a  junior  EB‐k  követtek.  2010‐től  az  EB  válogató  versenyt  is 
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Európa Kupa versenyen  tartottuk. Pap Dávid 2011‐ben már  részt vett a  junior Világbajnokságon  is, 
ahol ifi létére nyolcadik helyezést ért el. Idén a junior Európa Bajnokság mellett, részt vettek számos 
Európa  Kupán  is,  a  készségszintű  versenyrutin  megszerzése  érdekében.  A  szeptemberi  junior 
Világbajnokság egyiküknek sem hozott sikert. Renátát fellökték az úszás utáni depózás közben, amitől 
kerékpárja használhatatlanná vált. Dávid  ‐ tőle szokatlan módon  ‐ mélyen  tudása alatt teljesített. A 
sikertelen VB ellenben csak motiválta őket. 

AYOF felkészülés:  

A szeptemberi világbajnokság utáni rövid pihenőt követően kezdtük meg az AYOF felkészülést.  

A  verseny  időpontja  okán  alapjaiban  kellett  változtatnunk  a  megszokott  téli  tematikán.  Az  egy 
makrociklusos mennyiségi alapozást követően az egyesületi edzőikkel javaslataim alapján döntöttünk 
az  edzéseszközökről,  illetve  a  rendelkezésünkre  álló  hetek  edzésbeosztásáról  az  egyesületi  edzőik 
elképzelése  szerint.  Figyelembe  vettük  a  decemberi  Héraklész  felmérőjüket  és  az  egy  hetes 
válogatott úszó edzőtábort is.  

Ennek  alapján  edzéseik  egy  részét  a  Life  1  fitness  centerben  végeztük  el.  A  spininget  és  a  TRX 
erősítést  az  ottani  oktatókkal,  a  résztávos  futóedzéseket  és  a  regeneráló  úszóedzéseket  az  én 
vezetésemmel.  Természetesen  megtartottuk  a  hosszú  és  a  hegyi  futásokat,  az  egyesületi 
úszóedzéseket, illetve kerékpárra wattos görgőn edzettünk. A részletes edzésterveket vezető edzőjük 
Kuttor Csaba dolgozta ki.  

Az időeltolódásra egy héttel az indulás előtt kezdtünk készülni dr. Tóth Szabolcs útmutatása szerint. 

NÉV  SZ 
idő 

Koro
sztál
y 

Héraklész Bajnok Program 
Edzőtáborok 2012  

2012. évi triatlon 
versenyeredményeik 

Fuchs Renáta  
Budaörsi TK/ 
Uniqa  Team  Újbuda 
SE 
 

1995   2012
. ifi 
2013
. 
junio
r 

1 hét Százhalombatta                          
2 hét Garrucha                                      
2 hét Pesaro                                          
1 hét Medulin (SE)                               
6 nap Balaton ( SE )                              
1 hét Baja                                              
1 hét Eger                                              
1 hét Százhalombatta                          
6 hét AYOF speciális felkészülés        

OB 1. 
Junior EB  5. 
Ifi Csapat EB 5. 
Junior VB  DNF 
Junior  Európa  Kupa 
sorozat 1. 

Pap Dávid 
Triatlon  Villám  SE  
/Uniqa Team Újbuda 
SE 
 

1995 
 

2012
. ifi 
2013
. 

junio
r  

1 hét Százhalombatta                          
4  nap  Százhalombatta   
1 hét Miskolc                                         
2 hét Pesaro                                
1 hét Eger                                    
1 hét Százhalombatta               
6 hét AYOF speciális felkészülés 

OB 1. 
Junior EB 6. 
Ifi Csapat EB 3. 
Junior VB 46. 

 

AYOF mezőny bemutatása: 

Bár  közel  sem  olyan  nagy  számú  versenyző  indult,  az  AYOF  versenyen,  mint  az  Európa  vagy  a 
Világbajnokságon, mégis rendkívül erős mezőny gyűlt össze, hiszen  az angol, az ausztrál, az újzélandi 
és japán junior versenyzők,  a világ élmezőnyét jelentik. Indulók között több kimagasló eredményeket 
elért sportoló volt. 

Lányok:   VB 1.  Fumika Matsumoto     
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EB 1. – VB 9. Georgia Taylor‐brown 

VB 8.  Elise Salt 

Fiúk:    VB 4. Kristian Blummenfet 

    VB 5. Gordon Benson 

VB 7. Ryosike Maeda 

Ellenfeleink  egy  része  ezen  a  kontinensen  él,  a  többiek  már  több  mint  egy  hete  edzettek 
Ausztráliában, mikor mi megérkeztünk. 

Előzetesen  elvárt  AYOF  eredmények:  Triatlon  sajátossága,  hogy  fizikai  és  pszichéd 
teljesítőképességen felül jelentős a végeredményt befolyásoló külső tényező. 

NÉV  SZ 
idő 

Korosz
tály 

Várt 
helyezés

Elért 
helyezés

Idei triatlon 
versenyeredményeik 

Fuchs Renáta  
Budaörsi TK / 
Uniqa  Team  Újbuda 
SE 
 

1995   2012. 
ifi 

2013. 
junior 

 3 ‐ 10  9.  OB 1. 
Junior EB  5. 
Ifi Csapat EB 5. 
Junior VB  DNF 
Junior  Európa  Kupa 
sorozat 1. 

Pap Dávid 
Triatlon Villám SE / 
Uniqa  Team  Újbuda 
SE 

1995 
 

2012. 
ifi 

2013. 
junior  

 4 – 12  4.  OB 1. 
Junior EB 6. 
Ifi Csapat EB 3. 
Junior VB 46. 

 

AYOF versenyeredmények értékelése: 

9. helyezett Fuchs Renáta    1995   Budarösi TK / Uniqa Team Újbuda  SE  
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Renáta július óta edz az új egyesületében, átigazolásuk még nem történt meg. 

Egyesületi edzők (Uniqa): Kuttor Csaba és Schumacher Ákos.  

Válogatott edző: Verrasztó Gabriella, Héraklész Bajnok Program.  

Eredmények: 

Pos First Name  Last Name  Country  Time  Swim  Bike  Run 

1  Jaz   Hedgeland   AUS 
 

00:59:22 00:10:19 00:30:14 00:18:23 

2  Sumire   Ohara  JPN 
 

00:59:33 00:10:20 00:30:17 00:18:29 

3  Georgia   Taylor‐brown  GBR 
 

00:59:37 00:10:16 00:30:17 00:18:34 

4  Jodie   Duff  AUS 
 

00:59:43 00:10:22 00:30:12 00:18:40 

5  Mikayla   Nielsen   NZL 
 

01:00:15 00:10:47 00:30:57 00:18:03 

6  Holly  Grice   AUS 
 

01:00:41 00:10:19 00:30:15 00:19:37 

7  Anna   Coldham  AUS 
 

01:00:58 00:10:19 00:30:14 00:19:56 

8  Sophie   Coldwell  GBR 
 

01:01:07 00:10:17 00:30:16 00:20:06 

9  Renata   Fuchs   HUN 
 

01:01:48 00:10:32 00:31:09 00:19:34 

10  Hrista   Stoyneva  BUL 
 

01:02:03 00:10:50 00:30:56 00:19:52 
 

Szöveges beszámoló és értékelés: 

Reggel  8‐kor  a  lányok  rajtoltak  elsőként,  köztük  nagy  reményekkel  telve  Fuchs  Renáta.    Joggal 
reménykedtünk  a  dobogós  helyezésben,  hiszen  az  elmúlt  hónapok  kemény  munkája  után,  a 
megérkezést követő két napban Reni olyan kirobbanó erőben volt, mintha azonnal akklimatizálódott 
volna  a  10  órás  időeltolódáshoz. Míg  az  előző  napokban  Dávid mozgott  nehezebben,  a  verseny 
napján Renátát érte el ez a semmihez nem hasonlítható, rendkívül kellemetlen érzés.  

Úszáson az utolsó 8 méteren egy méterre leszakadt a vezető bolyról és a máskor neki kedvező hosszú 
kifutáson is épphogy tartani tudta a távolságot, csökkenteni nem. Kiválóan depózott, mint mindig, de 
mire felszállt a kerékpárra 10 méter hátránya  lett, amit, a négy szuper erős ausztrált és a két angol 
versenyzőt  magába  foglaló  száguldó  első  bollyal  szemben,  egyedül,  képtelenség  volt  ledolgozni.  
Végül  a  második  bolyt  vitték  ketten  az  Újzélandi  versenyzővel  négy  körön  át.  Futásán  a  nyári 
formájához  képest nem  látszott, hogy  bármi problémája  lenne,  de  az  a  csodálatos  technika  és  az 
összes  pulzuszónában  nagyságrenddel  gyorsabb  iram,  ami  az  utóbbi  hetekben  ámulatba  ejtő  volt 
minden edzésen, akkor ‐ és lehet, hogy az időeltolódás miatt, csak azon a napon ‐ nem volt meg. 

Minden ellenére Renáta egy pillanatra sem hagyta el magát, kemény erőfeszítéssel az utolsó méterig 
küzdött, amivel a 9. helyezést érte el ebben a nem nagyszámú, ám annál erősebb mezőnyben.  

Renáta  háromszámos  rendkívül  tehetséges  és  elhivatott  versenyző.  Figyelembe  véve,  hogy  csak 
három nappal a verseny előtt érkeztünk és a fizikai teljesítőképessége szempontjából a  legrosszabb 
állapotban az egyéni verseny napján volt, nagyon jó teljesítményt nyújtott.  

4. helyezett  Pap Dávid  1995   Triatlon Villám SE / Uniqa  Team Újbuda SE  

Dávid szeptember óta edz az új egyesületében, átigazolásuk még nem történt meg. 

Egyesületi edzők (Uniqa):  Kuttor Csaba és Schumacher Ákos.  

Válogatott edző: Verrasztó Gabriella, Héraklész Bajnok Program 
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Eredmények: 

Pos  First Name  Last Name  Country  Time  Swim  Bike  Run 

1  Jacob   Birtwhistle   AUS 
 

00:55:03 00:09:52 00:29:11 00:15:59 

2  Luke   Willian   AUS 
 

00:55:20 00:09:38 00:29:27 00:16:14 

3  Marc  Austin   GBR 
 

00:55:33 00:09:36 00:29:26 00:16:30 

4  David  Pap  HUN 
 

00:55:45 00:09:45 00:29:20 00:16:39 

5  Matthew   Baker  AUS 
 

00:55:59 00:09:44 00:29:16 00:16:58 

6  Zhengyu   Duan  CHN 
 

00:56:00 00:09:45 00:29:20 00:16:54 

7  Sam  Ward  NZL 
 

00:56:17 00:09:49 00:29:17 00:17:11 

8  Ryosuke   Maeda   JPN 
 

00:56:24 00:09:33 00:29:28 00:17:22 

9  Christian  Wilson  AUS 
 

00:56:31 00:09:30 00:29:32 00:17:28 

10  Bas  De Waal  NED 
 

00:57:12 00:09:35 00:29:29 00:18:07 
 

Pap Dávid  ausztráliai  teljesítményére  nehéz  szavakat  találni  és  úgy  gondolom,  hogy  nem  csak  én 
vagyok így ezzel. A fantasztikus jelző kevés rá. Ellenfelei és edzőik elismerését mindenesetre kivívta. 
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Úszásról  a  vezető  bollyal  jött  ki, majd  a  tizenhárom  fős  első  bolyban  egy  percig  sem  töltött  be 
alárendelt  szerepet,  ami  az  iramot  látva,  nem  kis  teljesítmény.    A  második,  szintén  villámgyors 
depózása után 42 fokos melegben kezdte meg az 5 kilométeres futást a napsütötte aszfalton.  Az első 
kör  végén  a  vezető  hármas  bolyt  pár  másodpercre  követte  négy  versenyző,  köztük  Pap  Dávid.  
Második kör elején – amire készültünk  ‐  iramot váltva ellépet a  társaitól,  s bár a harmadik helyen 
végző – erejével teljesen elkészülő ‐ angol fiút nem tudta utolérni, óriásit futott a rekkenő hőségben. 
Negyedik helyezése csodálatos eredmény!  

Dávid leggyengébb száma az előző években a kerékpározás volt, amiben idén óriásit fejlődött. Lassan 
háromszámos  versenyző  válik  belőle.  Figyelembe  véve,  hogy  csak  három  nappal  a  verseny  előtt 
érkeztünk  és bizonyára nem  volt  a  fizikai  teljesítőképessége  csúcsán,  a  versenynapon,  eredménye 
több mint óriási. 

MIX váltó 

19‐én került sor a MIX váltóversenyre, ahol a két magyar versenyzőnk, két ausztrál versenyzővel ITU 
III. csapat néven vehetett részt.  „ Kölcsön” társaikkal a hetedik helyen végeztek. 

Eredmények: 

Pos  Team  Name  Country Time 

1  Team   Aus Green   AUS 
 

01:11:37

2  Team   Aus Gold   AUS 
 

01:11:40

3  Team I   Great Britain   GBR 
 

01:12:41

4  Team I   Japan   JPN 
 

01:13:23

5  Team I   New Zealand   NZL 
 

01:13:41

6  Team I   China   CHN 
 

01:15:16

7  Team III   ITU   ITU 
 

01:15:33

8  Team I   ITU   ITU 
 

01:15:54

9  Team I   Netherlands   NED 
 

01:18:15

10  Team II   ITU   ITU 
 

01:18:23
 
AYOF tapasztalatok: 

Már az is nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a rendezők meghívták triatlonosainkat. Az, hogy 
teljesítményünkkel kivívtuk elismerésüket, még nagyobb.  

Az  AYOF  felkészülés  és  verseny  szakmai  tapasztalatai  –  lehetnek  ‐  olyan  tényezők,  melyek 
felhasználásával betörhetünk felnőttjeinkkel is a világ élmezőnyébe. A Héraklész Bajnok Programban, 
kellően megalapozott, kiváló élettani mutatókkal rendelkező válogatottjainkkal évek óta érünk el  ifi 
és  junior  korosztályban  dobogós  és  pontszerző  helyezéseket  a  világversenyeken,  de  a  felnőtt 
mezőnyben – egy‐egy örömteli villanást kivéve ‐ nem jön, több felnőtt korosztályos év után sem, az 
igazi áttörés. 

Az  elmúlt  hónapok  felkészülése megerősített  bennünket  abban,  hogy  a  kondicionális  edzésekhez 
szükséges kiváló  infrastrukturális háttér nélkül nincs  siker. A  folyamatos  futószalagozás, TRX edzés, 
spinning  és  wattos  görgős  edzésekkel  világszintű  felkészülést  vezényeltünk  le.  Azonban  amit  2 
emberrel meg lehet csinálni, azt nagy tömegben jelenleg egy klub sem tudja biztosítani. Sem helység 
nincs  rá,  sem  anyagi  lehetőségek.  A  sportág  óriási  kiugrási  lehetősége  lenne,  ha  kiépülne  egy 
felszerelt, szövetségi edzéshelyszín Budapesten! 
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Amikor a magyar csapat a megérkezése után szétvált sportágakra, mindannyian szomorúak voltunk, 
de  be  kellett  látnunk,  hogy  a  0  –  24  órás  együttlét  a  triatlonos  edzőkkel,  versenyzőkkel  óriási 
hasznunkra  volt. Az  ausztráliai megmérettetés,  a  verseny,  a  felkészülés és  az  időeltolódáshoz  való 
alkalmazkodás tapasztalati mellett az AYOF az informális szakmai kapcsolatok kiépülését is segítette, 
amit a későbbiekben kihasználhatunk a versenyzők  lehetőségei, fejlődésük biztosítása érdekében. A 
tökéletes ‐ és hozzá kell tegyem –az  eredményességhez szükséges, téli felkészülés Európában junior 
kor után számos akadályba ütközik, hogy csak a hideg, havas  időjárást említsem. Ausztráliában, Új‐
Zélandon mindeközben minden külső körülmény adott a felkészülésre.   

Sportágunkban  számos  versenyző  töltött  éveket  Ausztrália  csapatokhoz  csatlakozva  kiemelkedő 
eredménnyel: pl. Nicola Spirig Svájc, Olimpiai Bajnok vagy Lisa Norden Norvégia, Olimpiai második 
helyezett. Meggyőződésem, hogy nem  voltak  tehetségesebbek és  jobban  felkészítettek, mint a mi 
korosztályos  versenyzőink.  Amivel  feljutottak  a  csúcsra  az  a  körülményekben  és  a  közegben 
keresendő.   Néhány felnőtt magyar versenyzőnk próbálkozott az elmúlt években, de túl nagy volt a 
lemaradás  mind  a  mennyiségi,  mind  az  intenzitás,  mind  a  szigorú  edzésrendszer  és  életforma 
területén, így legfeljebb átmeneti sikert hozott. A Bajnok Program 10 éves szisztematikus építkezése 
után  és  kiváló  egyesületi  edzőink  munkája  nyomán,    jelenleg  a  legjobb  junior  versenyzőink, 
rendelkeznek azokkal a  fizikai és mentális  képességgel  ‐ és  kellőképpen elhivatottak hozzá  ‐, hogy 
több  hónapos  alapozást,  befogadó  Ausztrál  edzőknél,    világszintű  edzőtársakkal,  sérülés  nélkül, 
eredményesen  elvégezzenek.    Meggyőződésem,  hogy  edzőink  részvételére,  tapasztalatszerzésre, 
tanulásra is találnánk lehetőséget.  

Versenyzők  és  egyesületük  nevében  is  köszönöm  a  MOB  nyújtotta  lehetőséget  és  az  Elnökség 
javaslatát. 

 

Verrasztó Gabriella AYOF triatlon sportágvezető   
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Sportszakmai értékelés – ÚSZÁS 

Úszó  Sportágunkban  nyolc  ország  részvételével  (AUS,  JPN,  CHN,  NZL,  BRA,  CAN,  OCE,  HUN) 
megrendezett Ausztrál  Ifjúsági Olimpiai  fesztivál Sydneyben a Magyar Olimpiai Bizottság és az AOC 
által volt szervezve. 

Az AOC versenykiírása értelmében azok a versenyzők állhattak rajthoz, akik a 18. életévüket még nem 
töltötték be. 

A  8  versenyzőnk,  válogatási  elveink  alapján  összesen  7  klubból  érkezett.  Utánpótlásunk 
képviseletében  két  fiú  és  hat  leányversenyző  vehetett  részt,  egy  sportágvezető  és  egy  edző 
kíséretével. 

Szállásunk  a  Sydney  egyetem  egyik  épületében  volt,  ahol  az  elhelyezések  és  a  higiéniai  feltételek 
teljes mértékben megfeleltek az igényeknek. 

Az  étkezéssel  kapcsolatban  nem  volt  igazán  probléma,  sőt  a  rendkívül  vitamindús  táplálkozás, 
valamint a nyári éghajlat fokozta csapatunk hangulatát. 

A viszonylag hosszú utazás, valamint az átállás általános nehézségei befolyásolták ugyan versenyzőink 
teljesítményét, valójában azonban igen gyorsan tudtunk alkalmazkodni az ottani körülményekhez. 

A  busztranszferek  jól megszervezetten  álltak  a  rendelkezésünkre.  A  verseny  helyszínén  a  Sydney 
Olympic  Park  uszodában minden  feltétel  adott  volt,  hiszen  a  2000‐ben  rendezett  nyári  olimpiai 
játékok helyszínén a versenymedencén kívül bemelegítő medence is rendelkezésre állt. 

A  versenyszervezés  a  tájékoztatás  az  előfutamok  és  a  döntők  világszinten  voltak megrendezve.  A 
hangosbemondó  úr  hangja  különösen  kellemesen  töltötte  be  az  uszoda  légterét  nem  véletlenül, 
hiszen több olimpián is személyesen konferált. 

Az úszó sportág fejlődése továbbra  is töretlen. A szóban forgó fejlődés természetesen már ebben a 
korosztályban is sebességet váltott. A fent megjelölt nemzetek eltérő létszámú és eltérő korosztályú 
csapatokkal érkeztek, melyhez az edzői és saját masszőri segítség is kellő létszámban volt jelen. 

Számottevő jelenségként írható le az a tény, hogy láthatóan komoly kiválasztási rendszeren mennek 
keresztül  a  versenyzők, mert  az  úgynevezett  úszónemzeteknél  abszolút megfigyelhető  az  előnyös 
testalkatú versenyzők sokasága, mely versenyzők nem „haboznak” az éremszerzésben sem. 

Az előzetes eredmény  latolgatások és esélyek birtokában kijelenthetjük, hogy csapatunk  fiatal kora 
ellenére hozta a tőle elvárható eredményességet. Természetesen az egy bronzérmünk mellett a négy 
negyedik  helyezésünkből,  ha  még  „bejött”  volna  kettő  dobogó,  akkor  tényleg  teljesült  volna  az 
elvárásunk. (Részletes eredményeinket az 1. számú táblázatban mutatjuk be.) 

Az AYOF érmes és döntős  versenyzőink  jövőbeni  sikerei megalapozottnak  tekinthetőek. Technikai, 
fizikai és mentális állapotuk az eredmények tükrében értékelendőek, melyeket néhány versenyzőnél 
javítani kell, de sportági sajátosságként minden versenyzőnek rengeteg munkára, kitartásra valamint 
sok  megszerzett  tapasztalatra  van  szüksége  még  ahhoz,  hogy  akár  már  a  Riói  olimpia  csapatot 
erősíthessék.  

Szeretnénk a Magyar Olimpiai Bizottságnak gratulálni és hálánkat kifejezni, ahhoz a sportdiplomáciai 
sikerhez,  hogy  egyedüli  Európai  országként  részt  vehettünk  és  betekintést  nyerhettünk  egy  olyan 
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versenyrendszerbe,  ahol  sok  tapasztalatot  szerezhettünk  versenyzőinkkel  együtt,  melyet  a 
későbbiekben hasznosítani tudunk.  

Külön  köszönjük  Dr.  Nagy  Zsigmond  Nemzetközi  igazgató  Úrnak  profi  és  szakmai  csapatvezetői 
tevékenységét, valamint a csapatorvosként  jelen  lévő Dr. Tóth Szabolcs Úrnak a helyszínen nyújtott 
szakszerű és önzetlen segítségét.  

Betegség egy versenyzőnk  (Kiss Nikoletta)  rajthoz állását hiúsította meg  (400‐800 gyors) magas  láz 
miatt.  Doppingellenőrzésre  a magyar  úszók  esetében  a  versenyen  nem  került  sor.  Személyi  vagy 
fegyelmezési  probléma  senkivel  nem  fordult  elő,  versenyzőink  viselkedésével  maximálisan 
elégedettek voltunk. 

 

 

 

Készítette: Güttler Károly AYOF úszás sportágvezető 

Egyetért: dr. Szabó Tünde főtitkár és Kiss László szövetségi kapitány 
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2013. AYOF úszás (nevezés – időeredmények – helyezés) 

 

Versenyző  Versenyszám  Időeredmény  Helyezés 
GRÁTZ Benjámin  200 gyors  1:51:50  6. 
   400 gyors  3:57:98  5. 
   200 vegyes  2:05:53  4. 
HOLODA Péter  50 gyors  23:63  8. 
   100 gyors  52:12  13. 
GYÖRGY  Réka  50 gyors  27:25  17. 
   200 gyors  2:07:02  23. 
   400 vegyes  4:48:33  5. 
   100 pillangó  1:03:60  15. 
   4x200 gyors váltó  8:26.90  5. 
   4x100 vegyesváltó  4:16:02  5. 
JOÓ Sára  200 gyors  2:03:11  5. 
   200 vegyes  2:18:57  8. 
   100 pillangó  1:00:70  4. 
   4x200 gyors váltó  8:26.90  5. 
   4x100 vegyesváltó  4:16:02  5. 
KISS Nikoletta  200 gyors  2:05:58  15. 
   400 gyors  betegség miatt visszalépett 
   800 gyors  betegség miatt visszalépett 
SEBESTYÉN Dalma  100 pillangó  1:03:18  14. 
   200 pillangó  2:14:25  6. 
   200 vegyes  2:05:94  4. 
   100 mell  1:10:21  3. 
   4x200 gyors váltó  8:26.90  5. 
   4x100 vegyesváltó  4:16:02  5. 
SIBALIN Flóra  400 gyorsúszás  4:24:88  6. 
   800 gyorsúszás  8:58:05  5. 
   4x200 gyors váltó  8:26.90  5. 
SZTANKOVICS Anna  100 mellúszás  1:10:51  4. 
   200 mellúszás  2:32:93  5. 
   4x100 vegyesváltó  4:16:02  5. 
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ARANYÉRMESEK 

Tótka Sándor K1 200m és K1 Head to Head (YOG) – kajakkenu 
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Lucz Dóra K1 200m és K1 Head to Head (YOG) – kajakkenu 
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Magyarország FFI K2 200m (Janza Richárd  Tótka Sándor)  kajakkenu 
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Magyarország NŐI K2 200m (Somogyi Szilvia  Szilágyi Anett)  kajakkenu 
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EZÜSTÉRMESEK 

Khaut Kristóf C1 200m kajakkenu 
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BRONZÉRMESEK 

Sebestyén Dalma – úszás 
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Bodonyi András C1 1000m – kajakkenu 

 

 

   



VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál összefoglaló jelentése ‐ Sydney, 2013.január 13‐21.  31/35
 

Lucz Dóra K1 500m  kajakkenu 
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Janza Richard K1 Head to Head (YOG)  kajakkenu 
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Takács Tamara K1 Head to Head (YOG)– kajakkenu 
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Magyarország FFI K2 1000m (Vass Péter – Noé Zsombor)  kajakkenu 

 

 

 

   



VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál összefoglaló jelentése ‐ Sydney, 2013.január 13‐21.  35/35
 

Magyarország NŐI K2 500m (Bordács Blanka – Czéllai Vörös Zsófia)  
kajakkenu 

 

 

 


