
Ussz orszagszerte szabad vizeken, mert az ORSZAG USZVA ISMERSZIK meg!

Harom magyar tajegysegen, harom szabadteri viz tipusban kerul megrendezesre az első magyar nyiltvizi 

úszóbajnoksag, az Open Water Tournament (OWT) 2021. június 26. es augusztus 21. között. A harom 

alkalomból alló rendezvenysorozat var mindenkit, aki szeret úszni, kipróbalna magat ket kulönböző tavon, 

legyen amatőr, vagy profi.

A versenyzőket csodas tajak es meg csodasabb vizek varjak az első evben, gyönyörködhetnek a 

balatonfűzfői öbölben, megmerettethetik magukat a Dunaban Paksról es Kalocsara, vegul hajrazhatnak a 

gyekenyesi búvar tóban. Itt az ido, hogy uszoda helyett tavainkat, folyoinkat is felfedezzuk.

“Vegre a nyíltvízi úszas nem csak a profiknak szol! Tobb helyszínen kiprobalhatja magat az ember, hogy 

milyen napsütesben, esoben, vagy akar hullamokkal megküzdeni. Nagyon orülok, hogy ezt a 

rendezvenysorozatot es egy olyan sportagat nepszerűsíthetek, ami az en eletemet is dontoen meghatarozta.”

- Risztov Eva, olimpiai bajnok

Az OWT bajnoksag celja a nyilt vizek nepszerűsitese, tovabba a profi versenykörulmenyek megteremtese es 

biztositasa az orszag közismert folyóiban es tavaiban.

“Vizes nemzetkent fontosnak tartjuk a nyíltvízi úszas nepszerűsíteset, mert sokan felnek az elo víztol. Igaz, 

tobb szabalyt kell betartani, mint a medenceben, de az OSEMBER SEM az USZODABAN KEZDTE!”

- Mezos Balazs, szervezo

A helyszínekrol

Az első versenyhelyszin az orszag medenceje lesz, ahol a szervezők újranyitjak a balatonfűzfői-öblöt. Az 

amatőr úszók Balatonfűzfőről rajtolva Balatonalmadiig teljesithetik a 3 km-es tavot, ugyanezt a szakaszt, az 

extrem - profi versenyzők - haromszor tehetik meg.

“A medence kizarolag a versenyrol szol, ahol a fekete csíkot hajtjuk fel, s ala, evvel szemben a nyíltvíz egy 

elmeny, egyreszt a kornyezet miatt, ami sokkal gazdagabb, mint az uszodaban, masreszt pedig ez a VIZ 

MOZOG, ami KÜLON KIHIVAST JELENT!” - Verraszto David, ketszeres vilagbajnoki ezüstermes,

haromszoros Europa-bajnok, olimpikon



A masodik allomason felelevenitjuk a több mint 100 eves Paksi Virtust. Közeptavon Uszódig (1524 fkm), 

extrém távon pedig Kalocsáig (Foktő 1516 fkm) úszhatnak a versenyzők! 

“Magyarorszag vizeirol híres, az egy fore juto vízkeszlet nalunk a legmagasabb Europaban; nem veletlenül 

vagyunk mi, magyarok, a vilag legjobb úszoi. Ideje tehat uszoda helyett tavainkat, folyoinkat valasztani, mert

az ORSZAG USZVA ISMERSZIK meg!”

- Stumpf Kata, valogatott szinkronúszo, az OWT nagykovete

A orszag úszva-jarasanak harmadik es egyben befejező helyszine a Gyekenyesi banyató lesz, amely eddig 

csak a hazai es nemzetközi búvarok között volt nepszerű helyszin, mivel a tó 15 meter mely, vize pedig 

kristalytiszta.

“Mikor nyaron egyedül úszol valahol, mindig ott motoszkal a kisordog! - ...mi van, ha tortenik valami? Az 

OWT versenyein megkapod az en-elmenyt, amikor hosszan hallgatod a sajat legzesed es az aramlo víz 

csobogasat. Csak ezúttal mi figyelünk a kisordogre is!”

- Sticzay Peter, szervezo

Profi versenykörulmenyek varjak az indulokat

A bajnoksagra egyeni időponttal lehet nevezni, hogy se a regisztraciónal, se az inditas soran, de meg a 

vizben se alakuljon ki tömeg. A szervezők a palyakat úgy alakitjak ki, hogy a versenyzőknek a vizben ne 

kelljen setalniuk es minel kevesebb bójat kelljen kerulniuk; Ezert a start es cel-pontok helyszinben elternek 

egymastól, a versenyzőket busz viszi a start-kőhöz.

“Szamos versenyen voltunk mar, de a tomeg es a folytonos indítas sokszor megtori a nyíltvízi úszas 

harmonikus hangulatat, ezert az OWT eseteben kiemelten fontosnak tartjuk az EN-ELMENYT, csak 

KETYEGO ÓRAVAL es SZUPER BIZTOSITAS MELLETT.” - Ujhelyi Botond, szenior úszo, az OWT 

úszas-szakmai vezetoje

Tavok, datumok, tudnivalók

Az OWT minden allomasa ket kulönböző tavra epul; az amatőrök 2-3000 meteren, a kihivast keresők es 

hivatasos úszók 7-15000 meteren indulhatnak.

“...mikor a barataim nyaralasbol hazaternek, mindig arrol meselnek, hogy erre jartak, arra jartak... en 



mindig a vizekrol meselek, erre úsztam, arra úsztam! Ezt adja majd az OWT is!

- Verraszto Evelyn, Europa-bajnok magyar úszo, olimpikon

Verseny idopontok

Balaton - 2021.06.26. Paks - 2021.07.17. Gyekenyes - 2021.08.21.

A verseny reszleteirol itt tudhatsz meg többet:

www.openwatertournament.hu ››› www.instagram.com/openwatertournament ››› 

www.facebook.com/openwatertournament ››› 


