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Rég jelentkeztünk HÍRLEVÉL-ben, most igyekszünk – a teljesség igénye nélkül – összefoglalni a nyárvég
és ősz-tél történéseit, versenyhíreit:
Az év legfontosabb nemzetközi versenyein elért eredményeink:

Márton Ricsi aranyérmes – junior világcsúccsal ! – az indianapolis-i FINA
Junior VB-n!
Galyassy Szilárd egyéni arannyal és egy váltóezüsttel járult hozzá a magyar sikerhez!
Franciaországban a LEN OWS Junior EB-n a magyar csapat megnyerte a csapatversenyt!
Kiemelkedően szerepeltek a budafoki úszók (Zombori Gábor, Galyassy Szilárd, Böhm
Sebestyén) a győri Európai Ifjúsági Olimpián!
Első helyen zárt a magyar úszócsapat a CECJM-en! A magyarok fantasztikus szereplésében
parádés volt Zombori Gábor éremgyűjtése, mellette Galyassy Szilárd-ot is csak dicsérhetjük
dobogós helyezéseivel!

Ausztriában, a semmering-i Delphin Cup-on úsztak ifjú Fókáink novemberben,
és a budafókás gyerekek összesen 17 arany-, 12 ezüst-, 17 bronzérmet
szorgoskodtak össze, így a csapatok közül a 2. helyen végeztek.
Külön öröm, hogy a korcsoportos összetett versenyben Rátkai Zsófia (2006) és Revuczky Anna (2007)
szintén első helyezést értek el.
A BFSE csapata: Bencsik Angéla, Borhi Olivér, Csabai Anna, Flórián Natália, Illy Lili, Kulcsár Lili, Molnár
Dóri, Pálinkás Luca, Rátkai Zsófia, Revuczky Anna, Sárvári Máté, Schmidtka Bori, Szabó Lili, Szarvasi
Andor.

A hazai versenyekről:
2017. július 05-től 08-ig került megrendezésre Kecskeméten az L. Országos Gyermek Bajnokság.
A Budafóka úszócsapatából Potesz Levente, Győri Mikes (Horváth Tamás tanítványai),
valamint Lukács Zsuzsa csapatából Gulyás Szilveszter, Pallang Ottó és Revuczky Mátyás vett részt a
versenyen.

Október 08-án részt vettünk a Budapest Kupa III. fordulóján. A csapatból Tamás úszói (12 fő),
közepesek közül 13 fő (Zsuzsa csoportja) indultak 50 m mell úszásban és 800 m gyorsúszásban.
Szinte minden versenyzőnk egyéni csúcsot úszott, 800 m fiú gyorsúszásban a 15 éveseknél
idősebb korcsoportban Márton Richárd 2. helyezést, míg a 13-14 éves korcsoportban
a Budafóka mix váltója 3. helyezést ért el. Mix váltó tagjai: Potesz Levente, Győri Mikes, Nagy
Janka és Rácz Anna.
Szép siker a VII. Matrica Kupán!
Október közepén 28 úszócsapat versengett az idei Matrica Kupáért, ahol - folytatva az eddigi
hagyományosan jó szereplést - a budafokiak nyerték a kupát és pontversenyt!
A Tüske uszodában versenyeztek korosztályos úszóink az Utánpótlás verseny 3. fordulójában.
Jól úsztak a Fókák és két versenyzőnk is kiemelkedett: Revuczky Anna 50 m gyorson, ill. Flórián
Natália 200 m gyorson elsőnek ért célba, aranyérmet nyertek! Anna a verseny ranglistáján 791
ponttal 2. helyen, míg Natália 788 ponttal a 3. helyen végzett.
2017. november 26-27-én Baján megrendezésre került Halászlé Kupa úszóversenyen Horváth
Tamás és Lukács Zsuzsa versenyzői vettek részt. Sajnos a nevezési határidő korai lezárása
miatt a kicsik nem indulhattak el a versenyen, ami a csapatverseny végeredményét nagymértékben
befolyásolta. Így is szép sikert értünk el, az összetett pontversenyben csapatunk a 3. helyezést érte el
az UTE és Iron mögött, de a Kőbánya SC-t megelőzve.
Nem szerepelt igazán jól a BFSE Százhalombattán, a Rövidpályás Országos Bajnokságon, de
azért akadtak döntőbeli helyezések (6 db 6. hely, 2-2 db 7. és 8. hely), egyéni csúcsok.
Minden versenyzőknek és edzőiknek GRATULÁLUNK az eredményekhez! A részletes jegyzőkönyvek
és eredménylisták megtalálhatók a honlapon, a VERSENYNAPTÁR-ban.
Az évzáró versenyekről szóló beszámolók és jegyzőkönyvek is hamarosan felkerülnek a honlapra….

Welcome to the family, Richard!
Így köszöntik Márton Richárd-ot a UNIVERSITY of
PITTSBURGH hivatalos honlapján. A hír, miszerint
Ricsi aláírt az amerikai egyetemi úszócsapathoz
2018-tól, megjelent a Panthers sportoldalon.
http://www.pittsburghpanthers.com/

A BFSE Úszó Szakosztálya DECEMBER 19-én tartja hagyományos Évzáró Karácsonyi Ünnepségét az
uszodában, részletekről az edzők tájékoztatnak!

