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Klagenfurt-tól megkaptuk, amit vártunk!  A United World Games eseményét a kitünő rendezés, 

a remek hangulat, a csodaszép környezet és szép  Fóka úszósikerek jellemezték. A rangidős Rácz Regő 

vezérletével kitettek magukért a Fókák, nemcsak a „fő” váltót nyerték meg, hanem rengeteg érem került a 

nyakukba és sok egyéni csúcs dőlt meg. 

Az élmény örökre megmarad a résztvevőknek:  Csabai Anna, Flórián Natália, Győri Júlianna, Hrobár Eszter, 

Kulcsár Lili, Molnár Dóra, Nagy Emese, Nagy Janka, Pálinkás Luca, Rácz Anna, Rátkai Zsófia, Revuczky 

Anna, Schmidtka Borbála, Szabó Lili Sára, Borhi Olivér, Boros Bendegúz, Gulyás Szilveszter, Győri Csanád, 

Győri Mikes, Pallang Ottó, Potesz Levente, Rácz Regő, Revuczky Mátyás, Szabó Csongor.          

 

A jegyzőkönyv a VERSENYNAPTÁRBAN megtekinthető a fényképek a GALÉRIÁBAN feltöltve. 

 

Bomba formát mutatott Zombori Gábor a helsinki Junior 

Európa-bajnokságon! Horváth Tamás még csak 16 éves 

tanítványa egyéniben a hátúszó számokban remekelt, a 

hosszabbik távon majdnem megcsípte a dobogót.  A 

váltószámokban is kiúszta magát (a 4x100 m férfi 

gyorsváltóban a  legfiatalabbként úszta a legjobb időt: 

50.38) és a 4x100 m mixed gyorsváltó reggeli tagjaként 

bronzérmet nyert! A 4x100 m mixed vegyesváltóban az 

előfutamokban legjobbja közelében teljesített, a magyar 

négyes a délutáni döntőben 5. helyen ért célba. Hasonló 

volt a férfiak 4x100 m vegyesváltója: 6. hely. 

 

 

 

a bronzérmes váltó tagjai (b1 Zombori Gábor) 



Zombori Gábor egyéni (hátúszás) versenyszámainak eredménye: 

 

 

 

Gábornak és edzőjének, Horváth Tamásnak GRATULÁLUNK!!! 

 

 

 

Zombori Gábort az októberben rendezendő Buenos Aires-i 

Ifjúsági Olimpiai csapatba, Galyassy Szilárdot a 

szeptemberi Eliat-i (ISR) FINA Junior OWS Világbajnokság csapatába 

hívják a szövetségi kapitányok. Ha a MÚSZ Elnöksége rábólint a 

csapatnévsorokra, akkor idén két ilyen rangos eseményen szoríthatunk 

a Fókákna! HAJRÁ!!! 

 

 

 

 

 

 

Izzik a nyár, még zajlik a táboroztatás, a fiatalabb Fókák versenyeznek a tervezett viadalokon, 

OB-kon, a nagyobbak – főleg a válogatott úszók – a nemzetközi versenyeken küzdenek, Mészáros Márk 

újra a Fókák között, Márton Ricsi készülődik Amerikába… az eredményeket igyekszünk gyorsan felrakni a 

VERSENYNAPTÁRBA, jó böngészést! 

 

  

 

  

 
előfutam hely középdöntő hely döntő  hely 

50 m hát 26.15 9.  26.85 16.   x   
 100 m hát 55.74 9. 55.69 8. 55.30 7. korosztályos magyar rekord! 

200 m hát 2.02.14 6. 2.00.82 4. 1.59.87  4. 
 


