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Eredmények 

50 m gyorsúszás I. hely Senánszky Petra  

100 m gyorsúszás I. hely Senánszky Petra 

400 m-es gyorsúszás I. hely Papp Márk  

100 m-es hátúszás III. hely Papp Márk 

nem igazolt versenyzők között: 100 m-es mellúszás Kurtán Bettina III. hely 

férfi 4x100 m-es vegyes váltó (Papp Márk, Módy Tóbiás, Kosina Gergő, Pap Máté) III. hely  

10x50 m-es intézményi váltó: Debreceni Egyetem váltója III. hely (a csapattagok 50 m-es átlagideje 27 

mp volt) 

 

Beszámoló az Egyetemi úszóbajnokságról:  

Senánszky Petra kétszeres bajnok! 
Papp Márk szerezte a debreceniek harmadik győzelmét 

Kurtán Bettina mellúszásban bronzérmes 
Két debreceni váltó a dobogón 

 
A Debreceni Egyetem húsz fős csapattal vett részt a fővárosban, a 2016 márciusában átadott, modern 
Tüske Uszodában megrendezett országos bajnokságon, a MEFOB-on. Idén először külön értékelték az 
igazolt versenyzőket és az amatőröket. (A Debreceni Egyetem csapatából négyen tartoztak az igazolt 
versenyzők közé.) 
 
Akárcsak az elmúlt két évben, Senánszky Petra sokszoros világ- és Európa-bajnok és világcsúcstartó 
uszonyos úszó idén is fölényesen győzött a két rövidebb gyorsúszó számban, 50 m-en és 100 m-en.  
Papp Márk, a korábbi világkupákon jól szereplő, a riói olimpián a 10 km-es nyíltvízi úszásban a 13. 
helyen célba érkező debreceni egyetemista a 100 m-es hátúszásban bronzérmet, a 400 m-es 
gyorsúszásban bajnoki címet szerzett a MEFOB-on. 
A nem igazolt versenyzők között Kurtán Bettina a 100 m-es mellúszásban érdemelte ki a bronzérmet.  
A váltókban a férfiaknál a 4x100 m-es vegyes váltóban a Papp Márk, Módy Tóbiás, Kosina Gergő, Pap 
Máté összeállítású debreceni kvartett a harmadik helyen ért célba.  
Az intézményi váltók 10x50 m-es versenye mindig a leglátványosabb küzdelmet hozza. A Debreceni 
Egyetem váltója – amelyben nyolc fiú mellett a két Senánszky lány, Petra és Flóra is helyet kapott – a 
dobogó harmadik fokán végzett! A csapattagok 50 m-es átlagideje kereken 27 mp volt!  
A verseny estéjén Debrecenben, a Kölcsey Központban Senánszky Petra Magyar sport kategóriában 
átvehette a Hajdú-Bihar megyei Területi Príma Díjat.  
 
 
 

Kapcsolódó sajtóhír: Hallgatóink sportsikerei >> 

http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20161121_hallgatoink-sportsikerei

