
Ünnepi évértékelő a szenior úszóknál 

Volt mire emlékezniük! 

 

Ünnepi évértékelőt tartottak a Debreceni Szenior Úszó Klub tagjai, mégpedig stílusosan a 

Debreceni Sportuszoda emeleti gyűléstermében. A mintegy harminc résztvevő, versenyzők és 

hozzátartozóik először egy hosszabb vetítéssel az idei magyarországi Masters vizes 

világbajnokságon való szereplésüket idézték fel.  

Ez volt a debreceni klub 22 éves történetében a legsikeresebb vb szereplés: összesen 33 

debreceni szenior versenyző indult a világbajnokságon, három versenyzőjük, Dr. Flóra 

Katalin, Puskás Pál és Krasznai Róbert öt egyéni érmet nyert. Két debreceni váltó ért el 

dobogós helyezést.  

A 83 éves debreceni Dr. Flóra Katalin volt a vb legeredményesebb hazai versenyzője. Az 

éremtáblázatban a debreceni szeniorok a harmadik helyen végeztek a magyarországi klubok 

rangsorában.  

A többi debreceni vb résztvevő is szépen szerepelt. A beszámolóban külön kiemelték az 

erősen hullámzó Balatonban úszó 11 nyíltvízi úszó társuk helytállását, akik közül Lengyel 

Stella volt jelen az évértékelőn.  

A világbajnokságon egyéniben és váltóban összesen hat debreceni szerzett érmet. Közülük a 

négy jelenlévőt kupával és emléklappal jutalmazták társaik. Puskás Pál, aki egyéni ezüstje 

mellé még két érmet nyert a váltókban, a napokban ünnepli 96-dik születésnapját, a jelenlévők 

ebből az alkalomból is köszöntötték. 

A vb szereplőkön kívül Krucsó Zsolt transzplantált (májátültetésen átesett) versenyzőtársuk és 

Kovács Lukácsné 82 éves sporttársuk pályafutását is értékelték és jutalmazták. Krucsó Zsolt 

2005 óta a szervátültetettek számos Világ- és Európa-játékán ért el győzelmet és dobogós 

helyezést, valamint szenior versenyeken is erősítette a csapatot. A 82 éves Kovács Lukácsné 

is sok hazai és külföldi versenyen szerepelt, a Tisza-tó és Balaton-átúszásokon olykor a 

legidősebb női versenyző volt, és az idei világbajnokságon is indult. Gazdag pályafutásukért 

életmű díjjal tüntették ki őket, bízva abban, hogy a sikersorozat folytatódik.  

Képünkön a díjazottak: Krucsó Zsolt, Bitskey István, Horkay György, Krasznai Róbert, 

Puskás Pál és Kovács Lukácsné 

Rajtuk kívül az egy hete Szarvason megrendezett 24 órás úszás első három helyezettjét, 

Rentka Lászlót (64 km), Tóth Bélát (40,85 km), Bihari Árpádot (37,5 km) díjazták 

emlékkupával és oklevéllel, négy segítőjük emléklapot vehetett át Lengyel Stellától. 

 

A Masters vb-ről és a szarvasi 24 órás úszásról a haon.hu-n megjelent írások: 

http://www.haon.hu/egyetemunk-professzorai-is-indulnak-a-vizes-vilagbajnoksagon/3557459  

http://www.haon.hu/harom-hajdusagi-uszo-indul-ermes-remenyekkel-a-masters-vb-

n/3578498  

http://www.haon.hu/egyetemunk-professzorai-is-indulnak-a-vizes-vilagbajnoksagon/3557459
http://www.haon.hu/harom-hajdusagi-uszo-indul-ermes-remenyekkel-a-masters-vb-n/3578498
http://www.haon.hu/harom-hajdusagi-uszo-indul-ermes-remenyekkel-a-masters-vb-n/3578498


http://www.haon.hu/kuldjon-hirt-tobb-ermet-is-szereztek-a-debreceni-uszok-a-masters-vb-

n/3588248  

http://www.haon.hu/professzori-sikerek-a-vizes-vb-n/3590240   

http://www.haon.hu/rentka-laszlo-ujabb-rekordja-64-kilometer-24-ora-alatt/3710049  

 

 

 

Rentka László 

 

 

 

 

Bár ez a beszámolónk honlapunkra kerülésekor még nem jelent meg „hivatalosan” a 

www.haon.sport és a Hajdú-Bihari Napló sportrovatában, bízunk benne, hogy ez csak idő 

kérdése! Gratulálok a díjazottaknak, köszönöm a kiváló együttműködést!       Rentka László 
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