
Tudtátok, hogy lehet versenyszerűen csúszdázni?  

És azt, hogy a Bagolyvár Kollégiumban is lakik  

valaki, aki ezt mesterszinten űzi? Az első megdöb-

benés után, hogy ilyesmi is létezik, közel egy órát 

beszélgettünk arról, hogyan is kezdődött ez az 

egész, és miben találta még meg a kikapcsolódá-

sát az örökmozgó lány. 

Beszélgetés Kovács Zsófiával, országos bajnok  

vízicsúszdázóval.  
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– Mióta vagy a csúszás „szerelmese”? Mióta űzöd ezt versenyszerűen?  

– 2009 óta figyelem azt, hogy olyan helyre menjünk nyaralni, ahol csúszdázási lehetőség is van. Így aztán sajnos  

a Balaton ilyen szempontból nem opció nekünk. A „szerelem” ekkor kezdődött, a versenyzés pedig konkrétan ta-

valy. Valójában véletlenszerűen találtam rá erre a programra. Hajdúszoboszlón szerettem volna kipróbálni a csúsz-

dákat, de Debrecenben volt a szállásom. Az interneten beírtam, hogy látványosságok, és a kereső ezt a debreceni 

versenyt dobta ki elsőnek. Győr mellől való vagyok, a komáromi fürdőben is szokott lenni csúszdaverseny, de az 

nem ilyen rangos, országos szintű. A négy, egymás mellett lévő csúszdán lecsúszunk egyszerre, és aki előbb érkezik 

a vízbe, az nyer. Jutalomként pedig mindig jégkrémet kaptunk. Így ez a megmérettetés valami merőben új dolog 

volt. 2016-ban pedig jöttem, láttam és nyertem is.  

–Mi ösztönzött arra, hogy elkezdj komolyabban csúszdázni?  

Vagy egyszerűen elkezdted, és azóta nem tudsz leállni?  

– Nem tudok vele leállni... Az első versenyemre úgy mentem, hogy „őrültek”  
között lehessek, mármint a csúszdaszerelmesek között. A mai  
napig úgy gondolom, egy kis megszállottság is kell ahhoz, hogy több mint 300 
kilométert utazzak azért, hogy csúszdázhassak. De érzem, hogy ez az a közösség, 
amelyhez igazán tartozom, és ez nagyon jó érzés. Az is motivál, hogy ez egy kü-
lönlegesség, gyakorlatilag egy extrém sport, és a versenyek is csak igen szűk kör-
ben ismertek. Ezzel sok embert meg tudok lepni, vagy akár meg is hökkenteni.  

– Milyen kategóriában és milyen eredményeket értél el eddig? 
– Tavaly felnőtt női kategóriában harmadik helyezést értem el, idén már a dobogó 

második fokára állhattam fel. Ezenkívül a felnőtt vegyes páros kategóriában szok-

tam versenyezni Gajdos Gáborral, a csúszdapartneremmel. 2016-ban taroltunk a 

kategóriánkban, idén pedig sikerült megvédenünk a címet, így ismét aranyérem-

mel térhettünk haza. Egyébként a páros versenyzés is csak a véletlennek köszön-

hető. Amikor legelőször voltam Debrecenben, épp gyakoroltam, próbálgattam a 

technikákat, hogy minél gyorsabban leérjek, és Gábor felfigyelt arra, hogy jó idő-

ket megyek. Gondolta, jó lenne vegyes párosban velem csúszni. Megkérdezett, 

hogy van-e kedvem menni, én meg rávágtam, hogy „Igen!”, és rögtön meg is 

nyertük a kategóriát…  

Kovács Zsófia és Gajdos Gábor  
a dobogón 
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– Hogyan kell egy ilyen versenyt elképzelni? Van kifejezetten célcsoport?  

– Igazából kisgyerekektől a seniorokig mindenkit megmozgat. De tényleg, még a 60 éves bácsi is jön és csúszdázik. 

A tavalyi verseny mintegy 130 fővel ment, az egész országból érkeztek indulók. Két csúszdát jelölnek ki, amelyen 

le kell menni. Kategóriánként vagyunk beosztva, először jönnek a kisgyerekek, aztán a párosok, felnőtt nők, felnőtt 

férfiak és a felnőttek között van még a vegyes páros – itt indulunk mi is Gáborral. Mindkét csúszdán, páros kategó-

riában mindketten lecsúsznak, az idők összeadódnak, és akié a legkevesebb, az nyer.  

A „jetski-bőrű” lány  



– Vannak különböző technikák is? Vagy esetleg számít az ember testsúlya?  

– Alapból figyelni kell arra, hogy hogyan indul az ember, de az sem mindegy, hogy 

milyen technikával csúszik, és hogyan tudja koordinálni a saját testét. Általában a 

tarkóra szokták rakni a kezet, vagy a karokat fej felett egyenesen kinyújtva tartják, 

vagy teljesen a test mellé szorítják azokat. Az is számít, hogy egy sarkon megy az 

ember vagy kettőn, és hogy milyen testrészei érnek le csúszás közben. Vannak, 

akiknek a testsúlya is segíthet azon, hogy nagyobb lendületet vegyenek, de inkább 

a technikában rejlik a dolog lényege.  

– Te melyik technikával szoktál próbálkozni? Vagy ez csúszdától is függ?  

Említetted korábban, hogy „vízen siklónak” vagy „jetski-bőrű” lánynak is 

szoktak nevezni. Mit jelent ez pontosan?  

– A technika természetesen függ a csúszda típusától is. Én például nyitott csúszdán 

ülve megyek le, zárt csúszdában persze csak fekve lehetséges. Debrecenben mind-

egyik csúszda zárt, így marad az „egy sarok, és tarkón a kéz” kombináció, ez bevált 

már. Általában az emberek a csúszdából kiérve egyből a vízbe csobbannak, és úgy 

gyalogolnak ki a vízből. Viszont én, amikor kiérek, a vízzel párhuzamosan, annak 

felszínén siklok egészen a medence széléig vagy a lépcsőig, ahonnan egyetlen lépéssel már kint vagyok a száraz-

földön. Ezt nevezik „jetski-bőrnek” vagy „vízen járásnak” nálunk. Előfordul, hogy „nem elég” a medence, és  

lendületből a falnak ütközöm. Vannak kisebb-nagyobb sérülések, de ez ezzel jár, már megszoktam.  

Az idei év „termése” 
Zsófi saját képe 

– A versenyszezon csak a nyárra szűkül le? Magyarországon mennyire elterjedtek a beltéri csúszdás fürdők, 

mennyire van lehetőséged hidegebb időben is élvezni, gyakorolni a csusszanást?  

– Sajnos ilyenkor egyáltalán nincs lehetőségem ennek a szenvedélynek élni. Így marad a nyár, és ha lehet, akkor 

minden hétvégét igyekszem kihasználni. Nyaralni sem úgy szoktunk járni, hogy egy egész hetet kiveszünk erre, 

hanem inkább minden hétvégén elmegyünk valahová, és így az edzés is rendszeres. De nem úgy indulunk, hogy 

akkor most konkrétan erre edzünk, hanem azért, hogy jól érezzük magunkat. De azt tudja a család, ha strandon  

vagyunk, akkor engem a csúszdánál megtalálnak. Általában a reggeli nyitástól az esti csúszdazárásig ott vagyok. 

– Gondolom, már sok fürdőben megfordultál. Melyik a kedvenc csúszdád, vagy 

helyszíned?  

– Kedvencem igazából nincs, a legextrémebb Hajdúszoboszlón volt a kapszula-

csúszda. Mégis Komáromot szeretem a legjobban, talán az, ami a szívemhez a legkö-

zelebb áll, valószínűleg ezért, mert már nyolc éve ott csúszdázom. Debrecen pedig 

azért favorit, mert a versenyt ott rendezik meg. Ezek fix pontok, ahova szívesen visz-

szatérek. Egyébként van olyan, hogy már megelőz a hírem. Ahova többször járunk, 

és mondjuk új úszómester van, a második csúszásnál már meg szokta kérdezni, hogy 

„Te vagy a Zsófi”?  

– Azt is hallottam, hogy kevésbé vizes területeken is remekelsz. Milyen sporto-

kat próbáltál ki eddig? 

– Az idei évben volt az a fogadalmam, hogy minden hónapban valami új sportot fo-

gok kipróbálni. Ez az egy az, amit sikerült is betartani. Inkább az extrém sportokat 

kedvelem. Mindig az új megismerése hajt, tavaly például  

ejtőernyőztem is, jövőre pedig vadvízi evezni szeretnék. Ezek motiválnak, és erőt is 

adnak, hogy igen, ezt is teljesítettem. Az idei évben a különböző futásokat kezdtem el 

preferálni, mint például a Nemzethajsza, Pannonhajsza és a különböző akadályfutó 

versenyek. Én a 7+ kilométeres távon szoktam indulni, ebbe beépítenek 8-10 akadályt, amelyet a futás közben le 

kell győzni. Például falat, kötelet kell mászni, dárdát hajítani, íjazni, de van célba dobás is. Ha nem sikerül a fel-

adat, akkor jön a büntetés, ami vagy 20 fekvőtámasz, vagy 20 négyütemű fekvőtámasz. Még én is megszenvedtem 

velük rendesen. Idén a szintkülönbségekkel is meg kellett küzdeni, hisz Cseszneken például fel kellett menni a 

– És mik a céljaid a jövő évben vagy hosszabb távon? Illetve van-e olyan hely, program, ahol biztosan látha-

tunk majd téged?  

– Jövőre is szeretnék csúszdázni. A debreceni esemény fix, oda menni kell, és címet kell védeni. Tavaly harmadik 

lettem a női felnőtt kategóriában, idén második, szóval már megvan a célkitűzés jövőre is: első szeretnék lenni.  

A futásokat is tovább szeretném folytatni, és legalább az előbb említett Nemzethajszán és Pannonhajszán részt ven-

ni. S persze a vadvízi evezés sem maradhat ki.  

Zsófi  
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