Jövő bajnokai: remek úszások,
csúcsok – és motoros egerek
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A második esztendő lezárásaként a BVSC uszodájában került sor a Jövő Bajnokai program
összrégiós felmérőjére

Az abszolút sorrendben Zombori Gábor és Nagy Réka bizonyult a legjobbnak a sárgaruhás had
vizsgaelőadásának számító 200 vegyesen, de Hatházi Dóra 100 pillangón elért korosztályos
csúcsa is mindenképp említést érdemel. Na és persze Kapás Boglárka motoros egerei.
Igazán impozáns látványt nyújtott a BVSC Szőnyi úti uszodája: a hatalmas lelátó gyakorlatilag
teljesen sárgába borult a novemberi összrégiós verseny alkalmával, amely egyszersmind a Jövő
bajnokai program második évének lezárásaként is szolgált. Több mint 250-en váltották egymást a
rajtköveken, a fiúknál és a lányoknál egyaránt 16-16 futamot kellett tartani a „vizsgatávon”, 200
vegyesen.
A „kiöregedőknél”, azaz a 2002-es születésűeknél a nyíregyházi Zombori Gábor bizonyult a
legjobbnak 2:14.59-cel, meglehetős fölénnyel érve célba Galyassy Szilárd (Vasas) és Kovacsics
Márk (Vác) előtt. A 2003-asoknál az első öt helyből négyet a Vasas-kiválóságai szereztek meg,
az első kettőt Csicsáky Péter és Kőhalmi Kornél, a harmadik hely a kaposvári Kardos Dánielnek
jutott. A 2004-eseknél is a Vasas-siker született, Varga Máté jóvoltából, aki két keleti ifjút, a
nyíregyházi Cserfalvi Olafot és a debreceni Bujdosó Zsombort előzte meg. A négy 2005-ös közül
a battai Marosi Bálint úszta a legjobb időt.
A lányoknál a 2002-esek összevetésében Treffler Kata (UTE) volt a leggyorsabb Szőke Viktória
(Vasas) és Berecz Blanka (Kőbánya) előtt, ugyanakkor a legjobb időt az egy évvel fiatalabb
BVSC-s, Nagy Réka úszta (2:25.05) – ebben a korosztályban a második (Berkecz Martina, Pécs)
és a harmadik (Muzsnay Zsófia, Eger) ideje is az egy évvel idősebbekével vetekedett. A 2004-es
évjárat legjobbjának ezúttal a szombathelyi Gyűrűs Hanna bizonyult, megelőzve Péter Virágot
(Pécs) és Szimcsák Mirát (Jövő SC-FCSM) – míg az egy szem 2005-ös „Pöttöm Panna”,
Gyurinovics Lili a 2003-asoknál az első negyven, a 2004-eseknél az első harminc közé fért volna
be idejével.
A 100-as számok során elért eredmények közül kiemelkedik Hatházi Dóra korosztályos rekordja:
12 évesen sikerült a 13-asok csúcsát megjavítania pillangón. Az új legjobb idő 1:02.44 perc,
ezzel Juhász Adél négy éve felállított rekordját adta át a múltnak a nyíregyházi reménység.
A legfiatalabb győztesek egyébként egyedi különdíjat kaptak: a nagy viadalt vendégül látó klub
képviseletében ott volt a versenyen világbajnoki bronzérmesünk, Kapás Boglárka – a rövidpályás
vb-aranyérmes Bernek Péter társaságában, a résztvevők nem kis örömére –, aki egy speciális
ajándékkal, egy-egy „motoros egérrel” lepte meg az ifjú bajnokokat. A Bogi-féle vonatkozó
történet szerint a „Motoros egér” becenevet még Verrasztó Zoltántól kapta egy edzőtáborozás
során, amit a Bogi által akkoriban – nyolc éve – viselt, meglehetősen impozáns úszószemüveg

látványa ihletett. Ugyanakkor a becenév megmaradt, továbbá Bogi még egy kedves kis
kabalafigurát is készítetetett, és az egérkék most debütáltak, mindjárt az eredményhirdetéseknél.
A program értékeléseként Hargitay András utánpótlás-kapitány elmondta, hogy a két év során
rengeteget fejlődött, még jobb is lett, mint amilyennek 2013 őszén tervezték. „A világon
egyedülálló programot indítottunk el annak idején – amely azóta sokat fejlődött, alakult, hiszen
ismeretlen terepen kezdtünk el dolgozni. A sosem látott nagyságrendű támogatás megtette a
hatását – bár azt még senki se várja, hogy ugyanilyen nagyságrendi ugrás lesz majd a
világklasszisok számában, de ez a kezdeményezés garancia lehet arra, hogy egyetlen tehetség
sem kallódik el, azaz jóval többen maradnak jóval tovább az úszósportban. A feltételek páratlanul
jók, azzal pedig, hogy nem csupán versenyeken nézzük meg a gyerekeket, de Kiss László
szövetségi kapitánnyal rendszeressen felkeressük a régiókat, ahol mindenféle szempontból
felmérjük a versenyzőket, immár a legmodernebb berendezésekkel is – nos ezzel a szakemberek
munkáját tesszük még hatékonyabbá. Nem mondunk úgymond nagy okosságokat, hogy akkor
mostantól ezt és ezt kell csinálni, viszont a tesztek eredményei alapján a szakemberek jóval több
információ birtokában tervezhetik a gyerekek edzéseit, vagy értékelhetik a teljesítményüket.”
A kapitány – aki a Jövő bajnokai program két másik patrónusa, Darnyi Tamás és Wladár Sándor
társaságában nézte végig a versenyt – jelezte, a két év során akadt például olyan tehetség, aki
mostanában visszaesett, miután hirtelen növésnek indult, így egyelőre nem tud olyan hatékonyan
húzni, mint két évvel ezelőtt, amikor az élmezőnyben szerepelt. Ugyanakkor amellett, hogy
ránézésre megállapítható, mennyire megnyúltak a gyerekek, a teszteredmények sok egyéb, a
test belső változásait mutató adattal is szolgálnak, amiből leszűrhető: érdemes türelmesnek lenni
azzal, aki esetleg nem teljesít annyira jól, mint tavaly ilyenkor.
Hargitay András amúgy jövőképet is rajzolt: „Magunk között már tudunk néhány nevet mondani,
akikről azt gondoljuk: belőlük válhatnak a jövő igazán nagy bajnokai – de persze gyerekekről
beszélünk még, akikkel sok minden történhet, az azonban bizonyos, több résztvevőn is rajta kell
tartanunk a szemünket azután is, ha a programból kikerülve a korosztályos válogatottak tagjaivá
válnak, mert szenzációs tehetségek.”

