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Magyar éremeső Hódmezővásárhelyen fotóalbum
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Fantasztikus magyar sikerrel zárult a hódmezővásárhelyi junior úszó Európa-bajnokság. A
mieink öt arany-, négy ezüst- és három bronzérmet szereztek, és csak kevesebb harmadik
helyezésük miatt szorultak a negyedik helyre az éremtáblázaton.
Fantasztikus magyar sikerrel zárult a hódmezővásárhelyi junior úszó Európa-bajnokság. A
mieink öt arany-, négy ezüst- és három bronzérmet szereztek, és csak kevesebb harmadik
helyezésük miatt szorultak a negyedik helyre az éremtáblázaton. Csak összehasonlításképp:
tavaly a hasonló korosztályos viadalon arany nélkül zártunk, egy ezüsttel és két
bronzzal…Jöjjön most egy különleges összefoglaló az öt versenynapról, fotóalbum
formájában, melyet akár aranyalbumnak is titulálhatunk! Érdemes jól megnézni ezeket a
képeket, hiszen a fiatalok közül többekkel minden bizonnyal az egyaránt Budapesten
rendezendő 2019-es junior világbajnokságon és 2020-as Európa-bajnokságon, sőt akár a jövő
évi FINA Világbajnokságon is találkozhatunk.

Késely Ajna az Eb első napján megadta az alaphangot: 800 gyorson szerezte saját maga és a
magyar küldöttség első aranyérmét.

Milák Kristóf szállította a kontinensviadal egyik legkellemesebb meglepetését: 200 pillangón
nem talált legyőzőre!

Olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk, Gyurta Dániel ezúttal díjátadóként állt helyt –
reméljük, pár hét múlva, Rióban a „másik oldalon” lesz érdekelt…

Ezüstérmes 4x100-as mix gyorsváltónk Németh Nándorral, Márton Richárddal, Gyurinovics
Fannival és Késely Ajnával a győztes orosz kvartett társaságában.

A lelátón is fantasztikus volt a hangulat, szurkolásban nem volt hiány.

Márton Richárd a 200 és a 400 gyors bronzérme mellett a 4x100-as mix gyorsváltó tagjaként
egy ezüstöt is bezsebelt!

A magyar úszósport élő legendája, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina is a
helyszínen szorított a mieinknek.

A számunkra parádésra sikeredett zárónapon Barta Márton (a képen jobbra) a második,
Drigán Zoltán pedig a harmadik helyen végzett 400 vegyesen.

Az Európa-bajnokság slusszpoénját női 4x200-as gyorsváltónk szolgáltatta: Gyurinovics
Fanni, Juhász Janka, Barócsai Petra és Késely Ajna mindenkit maga mögé utasított!

Nem kétséges: Késely Ajna lett az Eb királynője! A Kőbánya SC 14 éves szupertehetsége
büszkén mutatja négy aranyérmét.

A sikercsapat!

