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 Közzétette a MÚSZ a 2017 évi hivatalos Egyesületi rangsort. 

A Budafóka XXII SE stabilan és újra a top 10-ben - soha ennyi pontot nem gyűjtve, mint most  - a 7. 

helyen végzett!   Gratulálunk!!! 

MÚSZ egyesületi rangsor 2017: 
1. Egri Úszó Klub            7717 pont 
2. BVSC-Zugló                7518 pont 
3. Kőbánya SC                6961 pont 
4. Győri Úszó SE            6938 pont 
5. Érdi Úszó Sport Kft.    4313 pont 
6. UTE                            3108 pont 
7. BFSE                          3093 pont 
8. Vasa SC                     2632 pont 
9. A Jövő SC                  2093 pont 
10. Szeged ÚE               2000 pont 

 

 Február 16 és március 09 között MÚSZ külföldi edzőtáborba 

vonul Horváth Tamás vezetőedzővel négy Fóka: Márton Richárd, Zombori 

Gábor, Galyassy Szilárd és Rácz Regő. Az érdi és a Fradis válogatott 

úszókkal együtt Dél-Afrikában edzenek három hetet. Kitartás fiúk!  

 

 A tavalyi kiváló eredmények alapján a BFSE edzőket is szépen támogatják a Magyar Úszó 

Szövetségen keresztül: Horváth Tamás a Kiemelt Edzői Programban, Lukács Éva és a BFSE edzői a 

Gerewich Ösztöndíj Programban támogatottak. Nagyon örülünk ezeknek a szakmai elismeréseknek! 

 

 Jóleső elismerés!!!  

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Decathlon és az Utánpótlássport.hu honlap 60. alkalommal 
adta át  „A hónap műhelye” díjat. Az ünnepélyes díjátadóra a MOB székházában került sor január 29-
én. A 2017 decemberi díjakat - kiváló eredményeik alapján - a Budafóka XXII. SE úszói, illetve a KSI SE 
vízilabdázói, valamint közönségdíjasként a MAC Budapest Jégkorong Akadémia hokisai vehették át. 
Az egyéni sportágak közül ezúttal a 2017-ben sikert sikerre halmozó úszók, közülük is történetük 
során először a Budafóka XXII. SE fiataljai örülhettek. A tizenöt évvel ezelőtt alakult műhely 
versenyzői kiváló decembert produkáltak. A közép-európai országok hagyományos serdülőversenyén 

 

http://olimpia.hu/kiemelt-hirek/a-budafoka-uszoke-es-a-ksi-polosoke-a-decemberi-a-honap-muhelye-dij
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Zombori Gábor nyerte a magyar csapat legtöbb érmét, mellette pedig Galyassy Szilárd is remekelt, de 
meg kell említeni Márton Richárd nevét is, aki más versenyeken, de nagyban hozzájárult a sikerhez. 
A klub sportszakmai igazgatója, Fodor Szabolcs elismerően beszélt a díjról és a budafoki fiatalok 
teljesítményéről is: 
„Másfél évtizede alakult a szakosztály, nagy büszkeség, hogy ilyen rövid idő alatt a legjobb 
utánpótlás-nevelő klubok közé kerültünk. Nagy megtiszteltetés a rangos elismerés, örülünk, hogy 
ilyen fantasztikus versenyzőink vannak.” 

 

1. A Fókák a díjátadón 

A mostani díjat Kulcsár Krisztián a MOB elnöke, Pósfai  
Gábor a Decathlon képviselője és Bruckner Gábor az 
 Utánpótlás.hu főszerkesztője adta át. 
 
Az éves gálát március 26-án tartják, az eseményre nemcsak a tavalyi év, hanem az elmúlt öt esztendő 
díjazottjait is meghívják. 
 
 

 Már elkezdődtek a versenyek is, úszócsapataink szerepeltek a székesfehérvári 

versenyeken és következnek a februári  viadalok. Honlapunkon, a folyamatosan frissülő 

VERSENYNAPTÁR-ban követhetőek a versenykiírások, eredmények. Jó böngészést mindenkinek! 

   


