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Biczó Bence: „Jó irányba haladok”
2017.02.08. 09:55 CET
Pár éve Michael Phelpshez hasonlították ifjúsági olimpiai bajnoki címe miatt. Chad Le CLost
verte meg Szingapúrban, aztán nem sokkal később idehaza Cseh Lászlót is legyőzte. A 2015ös év viszont nem sikerült számára jól, feltűnt 200 pillangón Cseh mellett Kenderesi Tamás
is, így most küzdenie kell a válogatottságért. Ugyan 2018-ban gondolkodik, hogy végleg
összeszedje magát, mindent meg akar tenni, hogy rajthoz állhasson a 2017-es budapesti
világbajnokságon is.

Biczó Bence hatévesen ismerte meg az úszás alapjait, még Nagykanizsán, nyolc évvel később azután a
család a ﬁú fejlődése érdekében Pécsre költözött. Sántics Béla kezdett el foglalkozni vele, az első másfél-két
év azzal telt, hogy Bence felvegye a ritmust. A 100 gyorstól a 400 vegyesig minden számot végigvettek
edzőjével, de hamar kiderült, hogy a tanítvány nagyon jól reagál a pillangóedzésekre, és végül éppen ez a
leggyilkosabbnak vélt úszásnem lett a fő száma. Bence az edzések 70 százalékában pillangózott, ez
egyedülállónak számított akkor és most is megsüvegelendő teljesítmény.
Még tizenkét éves korában szinte valamennyi úszásnemben ő tartotta a korosztályos csúcsot, már akkor
sikerült neki 200 méteres pillangóúszásban áttörnie a kétperces álomhatárt a maga 1:59.65-ös idejével.
A világ 2009-ben, a tamperei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon ﬁgyelt felt rá, amikor ezüstérmes lett
1:58.33-mal, hogy aztán egy év múlva az ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet szerezzen 1:55.82-es
idejével, amely ifjúsági Eb-rekord volt. Ugyanebben az esztendőben Szingapúrban ifjúsági olimpiai bajnok
lett, az első alkalommal megrendezett játékokon.
„Nagyon kemény verseny volt, a végeredmény is mutatja, hiszen alig egy másodperccel előztem meg a délafrikai Chad de Clost. Persze bíztam magamban, de a medencében bármi megeshet. Az utolsó ötvenem
nagyon erős volt, ott már nem tudták tartani a lépést a többiek” – nyilatkozta akkor a verseny után.
Az amerikai szaksajtó akkor Michael Phelpshez hasonlította, aki „komoly fejfájást okozhat” a tizennégyszeres
olimpiai bajnok amerikainak. Phelps 17 éves korában 1:54.58-cal tartotta a 200 pillangó világcsúcsát, Bence
bő egy másodperccel úszott ennél rosszabbat. 2011-ben a világ akkori második legjobb idejével, 1:54.79
perccel nyerte a 200 pillangót a debreceni magyar bajnokságon (Cseh Lászlót megelőzve!), majd a belgrádi
ifjúsági Eb-n megvédte címét.
A 2012-es debreceni Európa-bajnokságon ezüstérmes lett ebben a számban, a londoni olimpián viszont nem
sikerült döntőbe jutnia. Talán emiatt is tette át székhelyét Debrecenbe, a Debreceni SportcentrumSportiskola versenyzője lett és a helyi egyetemen kezdett tanulni. Egy évre rá, az Universiadén aranyérmes
lett Kazanyban, a barcelonai felnőtt világbajnokságon a 9. helyen jutott a középdöntőbe, de végül a 12.
helyen zárt.
Javított viszont a 2014-es Európa-bajnokságon, ahol 1:55.62-es idejével a dán Viktor Bromer mögött 33

századdal lemaradva ezüstöt szerzett.
A 2015-ös év volt számára vízválasztó, elvégre kedvenc és állandó versenyszámában, 200 pillangón Cseh
László és Kenderesi Tamás is jóval jobbat úszott nála, konkrétan a világranglista második és harmadik helyét
érő időt, így Biczó Bence lemaradt a kazanyi világbajnokságról, majd aztán a riói olimpiáról is, a két másik
klasszis teljesítménye miatt.
2016-ban ismét klubot váltott, három hónap kihagyás után Molnár Ákos lett az edzője a BVSC-ben. Most
számára az a legfontosabb, hogy utolérje magát, éppen a fejlődése miatt érezte úgy, hogy váltani kell,
megállítva így a megtorpanást.
„Talán azt mondhatom, most az út közepén vagyok. Jó irányba haladok, szeretnék mindent a helyére tenni,
az a cél, hogy teljesen rendben legyek. A 200 pillangó marad a fő számom továbbra is, igaz, ebben a
számban hárman vagyunk itthon, és a „sorsom” most nem az én kezemben van.”
Valóban, 200 pillangón a másik két klasszis, „nagy öreg, de örök ﬁatal” Cseh László, valamint a világ
élvonalába 2016-ban berobbanó Kenderesi Tamás érhet oda a világbajnokságot érő időeredményekhez az
áprilisi országos bajnokságon. De Biczó Bence sem fogja feladni, edzője, Molnár Ákos 1:55.00 körüli időt
tervez neki tavaszra.
„Megcélozzuk az országos bajnokságon az 1:55 körüli időt, hogy ez végül mire lesz elég, azt meglátjuk. Az
olimpián Kenderesi Tamás 1:53.62-vel lett harmadik, Cseh Laci pedig 1:56.24-gyel a hetedik. Nekünk az a
fontos, hogy Bence biztos válogatott kerettag legyen 2018-ra. Jó úton haladunk, Bence mögött most egy
hosszabb kihagyás van, de megcélozzuk az egyéni csúcsát” – mondta Molnár.
Biczó Bence a budapesti 17. FINA Világbajnokság kapcsán elmondta, annak idején a debreceni Európabajnokság számára hatalmas durranás volt, biztos abban, hogy Budapesten a nyáron az akkori hangulat
többszöröse várható. Mindent belead majd, hogy ő is rajtkőre állhasson.
Nem lesz könnyű ebben a pokoli mezőnyben: 200 pillangón a kazanyi világbajnokságon Cseh László győzött
1:53.48-cal, mögötte a dél-afrikai Chad Le Clos ért be. A riói olimpián Kenderesi Tamás bronzérmet szerzett
ezen a távon 1:53.62-vel, azaz bele kell húznia Biczónak a budapesti világbajnokságért.
A 200 pillangó döntőit július 26-án szerdán rendezik a Dagály Úszóarénában.
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