
Tisztelt Debreceni Szenior Úszó Klub tagok! 

 

Lengyel Stella klubtársunk ötletgazdaként felvetette, hogy 2018 nyarán a klubunk tagjaiból 

szervezett csapat ússza körül a Balatont. Takácsné Kancsár Katalin a Balatoni Vízirendészeti 

Rendőrkapitánysággal (Siófok) levélben felvette a kapcsolatot, az engedélyeztetési eljárás 

megkezdéséhez útmutatást kaptunk.  

 

Előzetes és célzott megkérdezések alapján jelenleg - főleg a Bátraké a medence 

élménykülönítményes úszócsapat tagjaiból - 17 fő tervezi részvételét a sporttörténeti úszáson, 

melynek jellemzői: 

 

2018 nyarára tervezzük az úszást, az időjárás és a körülmények közbeszólhatnak (halasztás, 

több napos kényszerszünetek). A szabadságolás összehangolása miatt így lesznek, akik 

szándékuk ellenére kikerülhetnek a csapatból.  

 

A Debreceni Szenior Úszó Klub tagjai közül legalább 20 fő csatlakozása szükséges (én 

egyszerre két úszóval a vízben végrehajtott úszással és dupla létszámú, azaz 40 fős csapattal 

tervezek).  

 

Várhatóan 4 nap alatt napi 17 órát halad a minimum 5 fős (vagy 2x5 fős) aznapi csapat, 

minden napra más csoportot tervezünk. 

 

A költségeket (engedélyek, motorcsónakos és kajakos biztosítás, élelmezés, utazás a 

Balatonhoz és vissza, szállásköltség) mi, a résztvevők álljuk. Szponzori támogatást nem 

remélek. 

 

Bár a tervezett nagy úszás önmagában is lehet cél, én jól összefoglalható és jól 

kommunikálható kiemelt célokat is szeretnék kitűzni (egy Balatontól távoli székhelyű, alföldi 

szenior úszóklub...egészséges életmód minden korosztályban...a Bátor Táboros gyerekek 

támogatása...a Balaton, mint sportolási lehetőség...) 

 

Kérem, akit érdekel a lehetőség, jelezze! A jelentkezők 2017-ben minél több balatoni és 

egyéb nyíltvízi távúszó próbán vegyenek részt együtt! (Ha esetleg válogatni kényszerülünk a 

jelöltek közül, a távúszó eredményeket vesszük figyelembe.)  

 

Kovács Zsolt sporttársunk felvetette, hogy 2017-ben egy 25 km-es partszakaszon oda-vissza 

50 km-es egy napos próbaúszást szervezzünk, amennyiben az engedélyeztetést és biztosítást 

elfogadható módon és árban el tudjuk intézni. A Tiszafüreden, dr. Szaszkó Jánoséknál 2016-

ban tartott edzőtábort is szeretnénk megismételni. 

Zimányi András és Tóth Szilveszter tapasztalataira is számítunk! (A Velencei-tó körbeúszása, 

GPS ellenőrzés melletti úszások.)  

 

Debrecen, 2017. február 1.   Dr. Rentka László              

       a Debreceni Szenior Úszó Klub 

       elnöke 


