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Kevesebb, mint egy hét és kezdetét 

veszi a székesfehérvári Felnőtt Öttusa 

Európa-bajnokság! 

A hazai rendezésű Európa-bajnokságnak idén 

Székesfehérvár ad otthont, ahol jövő hét keddtől 1 

héten át az öttusasport európai klasszisai mérik 

össze tudásukat. A versenyen összesen 21 

nemzet sportolói állnak rajthoz, amiből az eddigi 

nevezések alapján 50 férfi és 46 női versenyző 

képviselteti magát. A magyar csapat ezúttal is 

maximális létszámmal sorakoztatja fel sportolóit, 

így 6 férfi és 6 női egyéni indulónak szurkolhatunk. 

A hölgyek táborát Barta Luca, Erdős Rita, Gulyás 

Michelle, Guzi Blanka, Réti Kamilla és Simon Sarolta 

erősíti, illetve a női váltóban Alekszejev Tamara és 

Bauer Blanka állnak rajthoz. A férfiaknál Bereczki 

Richárd, Bőhm Csaba, Demeter Bence, Marosi 

Ádám, Regős Gergely, Szép Balázs fog 

megküzdeni a kiemelkedő nemzetközi mezőnnyel, 

míg Gyurka Márk Manó és Tamás József párosa 

alkotja majd a férfi váltót. A mix váltóban induló 

versenyzők később kerülnek kijelölésre. 

Dr. Simicskó István, a Magyar Öttusa Szövetség 

elnöke kiemelt fontosságúnak tartja a hazai 

rendezésű sporteseményeket.  

„2022-ben Magyarország ad otthont az Öttusa 
Európa-bajnokságnak. Túl azon, hogy kiváló 
sportolóink megmérettethetik magukat egy 
komoly tudással és tapasztalattal bíró nemzetközi 
mezőnyben, és szép eredményekkel 
gazdagíthatják a magyar sporttörténelmet, a 
jelentős érdeklődésre számot tartó 
sportesemények nívós megrendezésével hazánk, 
mint házigazda ország is kap egy fantasztikus 
lehetőséget, hogy a külföld számára megmutassa 
nem csak sportszakmai, hanem kulturális 
teljesítményét is. 

 

A nagy nyilvánosság előtt zajló 
sportversenyeknek azonban egy másik vetületére 
is érdemes figyelemmel lennünk. A sportolókat 
rengeteg fiatal választja példaképül, vagy 
rajongóként versenyről versenyre fokozott 
érdeklődéssel kísérik eredményeit, felkészülését, 
sőt akár egyéb témákban tett megszólalásaikat. 
Erre az érdeklődésre alapozva tehát az ilyen 
versenyek kiváló lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a következő generációk számára 
megmutassuk a sport szeretetét. 

A sport nem csupán testi, de lelki egészséget is 
jelent. A sportszerető és a sportot valamilyen 
formában űző fiatalok nagyobb eséllyel 
egészséges, kiegyensúlyozott felnőttekké válnak. 
A különböző mozgásformák rendszeres 
gyakorlásától gyermekeink kitartóvá válnak, 
küzdő- és csapatszellemük megerősödik, 
megtanulják tisztelni az elvégzett munkát és az 
ellenfelet is, megismerik a fair play jelentőségét. 
Ezen kompetenciák a hétköznapokban is 
hozzájárulnak az előttük álló kihívások könnyebb 
leküzdéséhez, és ahhoz, hogy megtalálják 
helyüket, megerősítsék identitásukat ebben a 
rohanó és gyorsan változó világban.” 

 

Az Európa-bajnokság tervezett programja az 

alábbiak szerint alakul: 

2022.09.13. Női és Férfi váltó 

2022.09.14. Női kvalifikáció 

2022.09.15. Férfi kvalifikáció/ Női rangsoroló vívás 

2022.09.16. Női elődöntő/ Férfi rangsoroló vívás 

2022.09.17. Férfi elődöntő 

2022.09.18. Női és Férfi döntő 

2022.09.19. Mix váltó 

 


