X. Tyr-Hód Faktor Kupa
Az elmúlt hétvégén, Hódmezővásárhelyen rendezte az egyesület a X. Tyr-Hód Faktor kupát. A
verseny színvonalát emelte, hogy több külföldi klub mellett a magyar úszósport meghatározó versenyzői is elfogadták a meghívást, így a női mezőnyben rajthoz állt az olimpiai bronzérmes Kapás
Boglárka, míg a férfiaknál a szintén olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás és Gyurta Gergely is.
Ami a nagycsapatot illeti: Slíz Bálint betegség miatt nem indult, de vízbe ugrott az újdonsült szegedi Szilvási Gréta, a régi-új szegedi Lőrincz Ádám, a hosszas betegségből visszatérő Fábián Bettina és hosszú idő után újra medencés versenyen állt rajthoz Olasz Anna is.
A két nap alatt minden versenyző legalább hat számban elindult. Az egyesületek közötti pontversenyben az élen végeztünk, melyhez a csapat tagjai összesen 12 arany-, 18 ezüst-, és 18 bronzéremmel járultak hozzá. Az időeredmények alapján 30 új aranyjelvényes szintidőt úsztak. A versenyzők időeredményei az időszaknak megfelelőek, néhány esetben a vártnál jobbak is, ami bizakodásra adhat okot.
Gratulálok minden versenyzőnek és a válogatottakkal kiegészülve betegség és sérülésmentes felkészülést kívánunk az év fő versenyeire!

Gege, Zsolti

A hétvégi TYR Hód Faktor kupa úszóversenyen a csoport ismét kitett magáért. Rengeteg, szám
szerint 52 egyéni csúcsot és 12 ARANY jelvényt ért el a csapat. A csoportból többen állhattak
dobogóra. Az eredmények erőt és önbizalmat adhatnak a gyerekeknek, hogy még keményebben
és elszántabban készüljenek a következő versenyekre. A teljesség igénye nélkül az arany jelvényt
elérő versenyzőink:
Pádár Niki:
Mészáros Kira:
Szaszkó Szilárd:
Gruber Milán:
Paksi Botond:
Paksi Zsombor:
Kószó Martin:

400 vegyes, 200 mell, 100 gyors, 1500 gyors
400 vegyes, 400 gyors
100 gyors, 1500 gyors
200 hát
1500 gyors
400 gyors
400 gyors

Gratulálunk MINDENKINEK!
Péter, Attila

Hétvégén egyesületünk tizedik alkalommal rendezte meg Hódmezővásárhelyen a TYR Kupát.
A kicsik számára ez volt az év első versenye, amit már nagyon vártunk, de a betegségek miatt
sajnos kevesen tudtak részt venni. 50 és 100 méteres számokban álltunk rajthoz, melyekben sok
szép eredmény, egyéni csúcs született. A legkisebbek most versenyeztek először, de ez több esetben nem volt észrevehető az úszásukon, ügyesen, szabályosan, fegyelmezetten úsztak.
A versenyről 10 db éremmel térhettünk haza. Csapatunk legeredményesebb versenyzői a következők voltak:
Kresák Lora (5 érem, 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz)
Bartos Gréti (első versenye, csak az első nap versenyzett, mindhárom számában dobogóra állt, 2
arany, 1 bronz)
Ábrahám Szabi (1 ezüst)
Börcsök Ricsi (1 bronz).
Mindenkinek gratulálunk!
Moli, CH

