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Kedves debreceni csapattagok! 

A verseny második napján este írom első benyomásaimról ezt a beszámolót. Az eredményekről 

Miklós Attila szokásos részletes összeállítást tesz közzé honlapunkon. Én maradok a képes 

hangulatjelentésnél. 

 

Először rendeztek szenior úszóversenyt a fővárosi Tüske Uszodában. A kecskemétiek Duna Kupa 

sorozatának negyedik versenye került át erre a helyszínre. 

Húsz fős volt a Debreceni Szenior Úszó Klub csapata. A pontversenyben – számos új, aktív egyesületi 

csapat színre lépése és a régi nagy csapatok jó szereplése miatt – most nem végeztünk a dobogón. 

(Mint emlékezetes, az első Duna Kupán a hazai egyesületek közötti pontversenyben mindössze 2 és fél 

ponttal szorultunk a második helyre…) 

2015 

1 Swimming Club No Stars Swimming Club No Stars 1 114,50 

2 Euro-Lviv Msc Euro-Lviv Msc 803 

3 Budapesti Delfinek Budapesti Delfinek 542 

4 Debreceni Szenior Úszóklub Debreceni Szenior Úszóklub 539,50 

5 Vasas SC Vasas SC 508,50 

 

Szenior korosztályos világcsúcsot és Európa-csúcsokat is láthattunk Dr. Csikány Józseftől és Dr. 

Csikány Csillától (Törökbálinti Senior). 

A debreceniek eredményei közül kiemelem Nagy-Kovács Ádám (1980) 2:20,36 mp-es, bronzérmet 

érő nagy úszását a 200 m-es gyorsúszásban. Részidői: 33,32 mp, 35,80 mp (1:09,12), 36,45 mp 

(1:45,57), 34,79 mp (2:20,36), rajt reakcióidő: 0,85. 

Nagy Erzsébet Éva (1986), azaz Zsóka, Európa-bajnokunk és kétszeres világbajnokunk több számban 

jó időeredményt úszott. 

A rangidősök közül Kovács Lukácsné (1935) és Szántó Endre (1936) volt jelen. 

Nagy Zoltán (1938) visszatérése utáni első aranyérmét nyerte az 50 m-es mellúszásban. 

Krasznai Róbert (1940) szenior Európa-bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes versenyző és 

Horányi Antal (1942) képviselték a „hetveneseket”.  

Miklós Attila (1956), Dunay Zoltán (1954) és Rentka László (1957) csaknem teljesen lefedte a 60-64 

évesek korcsoportját, kilenc versenyszámban volt övék a győzelem, ezen kívül több egyéb dobogós 

helyezést is elértek. 

Othman Mohamed (1985) itt vehette át a tavalyi FINA Masters világbajnokságért a klub oklevelét. A 

három mellúszó számban jó időket úszott, 200 m-en volt a legközelebb a győzelemhez, de most három 

ezüsttel kellett megelégednie. 



Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a nagy küzdő Bihari Árpád (1980). Sárkány Ákos (1973) új 

taktikával versenyzett 400 m gyorson. 

T. Kiss Jenő (1964) 50 m mellen volt a legerősebb ezen a versenyen. 

Számhalmozó volt Cseri Piroska (1954). Gombkötőné Tóth Ilona (1950) világbajnoki ezüstérmes a 

400 m gyorsot 100 m hátra cserélte ezen a versenyen. Darnay Erika (1957) ismét velünk versenyzett. 

Fiatal és egyre gyorsul Bocskor Kitty (1992). 

Két női váltó végzett a dobogón, összeállításuk: Bocskor Kitty, Bonivárt Ágnes, Cseri Piroska, 

Gombkötőné Tóth Ilona. 

Kocsis Szabolcsot (1982) családja is elkísérte, akárcsak Nagy-Kovács Ádámot. 

Demkóné Balla Sarolta (1953) – bár visszavonta nevezését – a verseny végére beugrott az uszodába 

megnézni bennünket. 

A verseny két napon keresztül délelőtt és délután zajlott. Miklós Attila a szombati ebédszünet idején 

találkozott a színeinkben négyszeres szenior világbajnok, világcsúcstartó Dr. Flóra Katalinnal (1934) 

és a szintén klubtag testvérével, Maier Judittal (1942), akik a júniusi egri versenyen állnak ismét 

rajthoz. 

Dr. Flóra Katalin a találkozás alkalmával a 2017. évi budapesti Masters Világbajnokságon az 50 m-es 

hátúszásban elért Európa-csúcsát igazoló LEN oklevél eredeti példányát klubunknak ajándékozta, 

amelyet a Debreceni Sportuszoda előterében lévő vitrinünkben helyezünk el. Köszönjük a relikviát! 

 

Folytatom!    Rentka László 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 


