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Sajtóközlemény 

 

Zalaco-ZÚK érem az Országos Medencés Hosszútávúszó Bajnokságról  

 

Zalaegerszeg, 2020. 10. 27.   – A hosszú tavaszi kihagyást követően a nyári hónapokat és az őszt is 

végigdolgozták a Zalaco-ZÚK úszói. Az új, sátras fedésű, 25 méteres medencében ezúttal a szokásos 

augusztusi szünet nélkül, folyamatosan zajlottak az edzések. Elmaradtak a nyáron szokásos országos 

bajnokságok is, melyeket azonban még az idén – november-decemberben – megrendez a Magyar 

Úszó Szövetség.  

Az elmúlt hét végén az Országos Medencés Hosszútávúszó Bajnokságon vettek részt a 

megyeszékhelyi úszók, akik teljesítették az elvárásokat, hiszen többen az első 8 között végeztek, sőt 

Nett Vivien révén egy ezüstéremmel is öregbítették a város úszósportjának jó hírét.  

Szombaton 3000 méteres távon (U12-13) Paksa Borbála az előkelő 5. helyen végzett (38:27,04), a 8. 

szintén pontszerző helyen Nagy Napsugár ért célba (38:47,95), és Németh Luca is jó versenyzéssel 

(40:33,60) szerzett tapasztalatot ezen a távon. A fiúk mezőnyében, szintén 3000 méteren Jakab 

Balázs folyamatosan az élbollyal úszott, de a későbbi dobogósok tartották magukat, így mindössze 

10mp-el, de a 4. helyre szorult. Az ideje azonban így is egyéni csúcs – 36:08,16 . Nagy-Selmeczy 

Bulcsú a 11. helyen ért célba a sűrű mezőnyben, s ő is megjavította korábbi egyéni eredményét 

(36:52,49).  

Vasárnap az 5000 méteres (U14-15) távon álltak rajthoz az úszók. Itt Nett Vivien kiváló versenyzéssel 

- az első helyezettel harcolva 1000 méterig, majd a leendő harmadik helyezettel az utolsó kétszázon - 

1:01:07,33 idővel csapott célba, ami amellett, hogy egyéni csúcs, a mezőny 2. legjobb helyezése lett, 

így Vivien révén egy ezüstéremmel térhetett haza az egerszegi csapat. Nem sokkal lemaradva 

Vivientől, Belső Fanni a 8-dik, még szintén értékes bajnoki pontokat jelentő helyezéssel csapott célba 

(01:05:02,93).  

A fiúk versenyében (U16-17) ezen a távon Gergye Milán egy órán belüli egyéni csúcsával a 12. helyet 

szerezte meg (58:50,08).  

Horváth Csaba vezetőedző most elégedett az eredményekkel, bár hozzáteszi, hogy a fiatal 

versenyzőknek még sokat kell tanulniuk a hosszútávúszás stratégiájáról is. Mint mondja a jelenlegi 

helyzetben elérték a kitűzött célokat, az időeredmények fejlődést mutatnak, tehát az adott keretek 

között jól dolgoztak az úszók.  

A következő országos bajnokság az ifjúsági és serdülő korosztályok összevont bajnoksága lesz, 2020. 

november 12-15. között Budapesten, (ifjúsági lányok 2003-2004; fiúk 2002-2003;  serdülő lányok: 

2005-2006; fiúk: 2004-2005), majd decemberben a felnőtt OB-re készülnek az úszók Zalaegerszegen.  

fotók:  
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1.a.) Nett Vivien (balra) ezüstérmet szerzett a 2020. évi Országos Medencés Hosszútávúszó 

Bajnokság 5000 méteres gyorsúszó számában.  

1.b) Nett Vivien, mellette Gergye Milán és Belső Fanni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) a Zalaco-ZÚK „kis-csapata”. A versenyzők először vettek részt hosszútávúszó versenyen: 

lányok b-j:  Németh Luca, Nagy Napsugár, Paksa Borbála; és a fiúk (b-j): Nagy-Selmeczy Bulcsú és 

Jakab Balázs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információ: http://zuk-uszas.hu  
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