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Fiatalok a felnőtt OB-n 

 
A 2019. évi felnőtt korosztályos országos bajnokságon az EuropTec 
Zalaegerszegi Úszó Klub három versenyzője állt rajthoz március utolsó 
hétvégéjén. A mérleg kiváló, hiszen Betlehem Dávid serdülőként, Gergye Ákos 
pedig ifjúsági versenyzőként jutott több számban is döntőbe.  
 
Az idei felnőtt OB-nek a debreceni sportuszoda adott otthont 2019. március  27-30 között. 
Zalaegerszegről Betlehem Dorka, Betlehem Dávid és Gergye Ákos utazott a versenyre 
Horváth Csaba vezetőedző kíséretében.  
 
Az első versenynapon a fiúk kezdték rajtoltak először 100m háton, ahol a rangos mezőnyben 
Gergye Ákosnak a B-döntőbe sikerült beküzdenie magát. A délutáni döntőben aztán egy picit 
még javítani is tudott eredményén, így a 0:58,38-as ideje nemcsak új megyecsúcsot jelentett, 
hanem jobb helyezést is, a B-döntő 4. helyét.  
Betlehem Dávid 100 háton szinte csak bemelegített a kicsit később kezdődő 1500 méteres 
gyorsúszáshoz, amely során kiváló úszással a mezőny 7. helyét szerezte meg. Ideje 
15:37,32, ami ezen a távon és korcsoportban szintén új megyecsúcs időt képvisel.  
Betlehem Dorka 800 m gyorson állt rajthoz, ahol a középmezőnyben végzett 9:32,70-es 
idővel, mely számára egyéni csúcs.  
 
A második nap ismét gyorsúszással folytatódott. Ezúttal 400 méteres távon áltak rajthoz a 
Betlehem testvérek. Dávidnak a szokásosnál kicsit rövidebb távon a 14. helyet, míg 
nővérének ismét a mezőny dereka jutott. Csakúgy, mint Gergye Ákosnak a 200m 
vegyesúszásban elért eredménye.  
 
A harmadik versenynap váltókkal kezdődött, így Betlehem Dávidnak volt ideje a 400 m 
vegyesre készülni. A felnőttek mezőnyében a 14. helyet szerezte meg ezen a távon. Ezt 
követően Dorka 100m gyorson úszott, majd Gergye Ákos következett 200 m háton. Ákos 
újabb ragyogó teljesítménnyel A-döntős lett, ahol a délutáni futamban majdnem egy egész 
másodperccel tudott még jobbat úszni, így a 2:04,99-es ideje a 7. helyre volt elég.  
 
A negyedik napon Dorka kezdte a versenyzést, aki 200m gyorson ismét stabilan a mezőny 
közepén végzett. 50 m háton Ákos a 13. helyet szerezte meg. Dávid 800m gyorson állt 
rajthoz, 8. helyen csapot célba. Ideje 8:16,52, ami szintén új megyecsúcs. Az OB befejező 
számaként Dorka még az 1500 méteres gyorsúszásban is rajthoz állt, ahol saját idejét 
megjavítva, jó versenyzéssel a  17.  helyen végzett.  
 
Horváth Csaba az EuropTec-ZÚK vezetőedzője a versenyt értékelve elmondta, hogy 
mindhárom versenyző az elvárásoknak megfelelően úszott Debrecenben. Betlehem Dávid 
immár biztosan tagja lesz a júliusban megrendezendő „serdülő olimpiának” az EYOF-nak. 
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Ezen túl pedig a saját korosztályukban: Ákos az ijfúsági OB-n, Dávid pedig a serdülő 
országos bajnokságon további, akár még jobb eredményeket is elérhet, mellyel gyarapíthatja 
a klub számára fontos pontszámokat.  
 

 
 
 

további információ: www.zuk-uszas.hu 
 


