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Előzmények
A 2017. évi verseny évadra 2016 októberétől Eros Goretti szakmai vezetésével kezdődött meg
a felkészülés. Goretti évvégi távozása után, 2017 januártól ügyvezetőként, márciustól
kinevezett Szövetségi Kapitányként Szierer János irányította a szakmai felkészülést. 2017
január elején, az Edző Bizottság hathatós segítségével elkészült a 2017. évi Felnőtt és U23as felkészülési terv, amely meghatározta az éves eredmény célokat, a válogatási elveket, a
felkészülés menetét, a felkészülési állomásokat.
2017-re két fő cél került meghatározásra. Eredményesség terén minél több érmes, döntős,
pontszerző helyezés megszerzése volt kitűzve. A másik kiemelt terület a létszám növelő
programok, kiemelten a női és az U23-as szakágakban, voltak.

Fő versenyek, eredményességi célok, eredményességi tények
Minden verseny után készült egy részletes beszámoló, amely csapatokra lebontva ismerteti
az eredményeket, ezért ebben az éves beszámolóban csak a főbb eredményeket,
értékeléseket ismertetem.

Felnőtt Világbajnokság

Felnőtt VB

2017.09.24 - 10.01.

Florida/USA

Csapatok

Eredmény cél

Eredmény tény

Férfi kormányos nélküli kettes

V. - IX.

Nem indult csapat

Férfi ks kétpárevezős/négypárevezős

VIII. - XII.

XI.

Férfi egypárevezős

VIII. - XII.

Nem indult csapat

Férfi ks egypárevezős

I. - IV.

XI.

Férfi ks kétevezős/négyevezős

VIII. - XII.

VII.

Férfi ks kétevezős/négyevezős

VIII.-XII.

V.

Férfi kormányos kettes

Nem volt tervezve

I.

Az aranyérem miatt ez a VB rendkívül sikeres és eredményes volt. Az Ő teljesítményük
várakozáson felüli. Galambos kivételével mindenki teljesítette az elvárt eredményt.
A versenyen rendkívüli esemény nem történt. Az utazás során voltak problémák. Galambos
vízuma egy betű elírás miatt érvénytelen volt. Ez Budapesten, a repülőtéren, az induláskor,
vasárnap hajnali 4:40-kor derült ki. Mobil interneten sürgősséggel Péter igényelt új vízumot 94
USD-ért. A vízum 5:40-re megérkezett, két perccel a kapuzárás előtt. Szigeti rosszabbul járt.
Ők Kölnön keresztül jöttek, de Neki csak ott derült ki, hogy nem jó a vízuma és sajnos két nap
kellett az új vízumhoz.
A verseny ideje alatt a versenyzőknek a rendkívüli meleg és a magas páratartalom extra
terhelést jelentett. Folyamatosan figyelni kellett a sportolók folyadék pótlására és „hűtésére”.
Az első napokban, amíg pályán nem volt víz, boltban vásárolt hűtött vizet mi szállítottuk ki. A
versenyre megkaptuk a bérelt sátrunkba a hűtőgépet és palackozott vizet is.

A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, tudásuk maximumát
nyújtva versenyeztek.

Felnőtt Európa Bajnokság

Felnőtt EB
Csapatok

2017.05.26. – 28.

Racice/Csehország

Eredmény cél

Eredmény tény

I.-VI.

IX.

Férfi ks kétpárevezős

IV.-VIII.

XVIII.

Férfi kétpárevezős

IV.-VIII.

X.

Férfi egypárevezős

IV.-VIII.

X.

Férfi ks kétevezős/négyevezős

IV.-VIII.

V.

Férfi ks egypárevezős

I.-IV.

II.

Női ks egypár

I.-XII.

XIV.

Férfi kormányos nélküli kettes

Ez az Európa Bajnokság nem volt sikeres verseny. Az eredmények a csapatok többségénél
jelentősen elmaradt az elvárttól. Kivétel a Galambos, az Ő eredménye kiváló. A férfi ks 4- is
teljesítette a tervezett szintet, de ötből lettek ötödikek.
A versenyen a körülmények elfogadhatóak voltak. Az étkezés jó volt, a szálláson a 3 ágyas
szobák már kicsit zsúfoltak voltak. A shuttle járatokban az első napon voltak kisebb
fennakadások, de ezek nem befolyásolták a verseny eredményeit. Az időjárás szélsőséges
volt, rövid időn beleül a szeles, borús, hűvös időt váltotta a hőség és a napsütés. A
versenyeken a szélviszonyok számottevően nem befolyásolták az eredményeket. A rendezők
úgy tologatták a pályákat, hogy a lehető legkisebb különbségek legyenek.
A versenyen különleges esemény nem történt. A csapat tagjai sportszerűen, fegyelmezetten
viselkedtek, a pillanatnyi tudásuk maximumát nyújtották.
Az indulásnál történt egy kényelmetlen fegyelmezetlenség. A Simon- Juhász páros késése
miatt a csapat és a hajószállító kb 1,5 óra késéssel tudott indulni a tervezetthez képest.

U23-as Világbajnokság

U23 VB
Csapatok

2017.07.19. – 23.

Plovdiv/Bulgária

Eredmény cél

Eredmény tény

Férfi kétpárevezős

V. - VIII.

Nem indult csapat

Férfi egypárevezős

VI. - X.

XIV.

Férfi kormányos nélküli kettes

VI. - X.

Nem indult csapat

Férfi ks kétpárevezős

VI. - X.

XVI.

Férfi négypárevezős

IX. - XII.

V.

Férfi ks egypárevezős

VIII. - XII.

Nem indult csapat

VI. - X.

VII.

Női kétpárevezős

VI. - VIII.

V.

Női négypárevezős/négyevezős

IX. - XII.

Nem indult csapat

Női ks kétpárevezős

VIII. - XII.

Nem indult csapat

Női ks egypárevezős

IV. - VIII.

Nem indult Csapat

Női ks négypárevezős

IV. - VIII.

X.

Női kétevezős

Nem volt tervezve

IX.

Női egypárevezős

Nem volt tervezve

VIII.

Férfi ks kétevezős/négyevezős

A Világbajnokság a két „A” döntő és a további két pontszerző helyezés miatt sikeresnek
mondható. Az U23-as válogatottunk a tavalyi gyenge szereplés után visszatért a korábbi évek
színvonalára, bár két csapatunk, a férfi 1x és a férfi ks 2x, jelentősen elmaradt a remélt szinttől.
A versenyre a két hazai válogató és a Bled-i Nemzetközi Verseny eredményei alapján kaptak
indulási lehetőséget a csapatok. A válogatók szerint egyértelműen a legjobb U23-as csapatok
vettek részt a VB-n.
A versenyre a csapat 2017. 07. 17-én, az OB másnapján indult. A nagybusz kb. 14 óra alatt
szállította a versenyzőket a helyszínre. A szállás-étkezés megfelelő volt. Az étkezéseknél
voltak kisebb problémák (nem friss péksütemény, meleg reggeli, több tészta), de jelzésünkre
a hotel személyzet javított az étkezéseken. Mivel nem FISA szálláson voltunk, minden étkezés
a hotelben történt, és a helyi közlekedést is saját erőből oldottuk meg. A közlekedést a MESZ
kisbusszal, a nagybusszal és a helyi segítségünk kisbuszával probléma mentesen meg tudtuk
oldani.
A verseny ideje alatt a versenyzőknek a rendkívüli meleg extra terhelést jelentett.
Folyamatosan figyelni kellett a sportolók folyadék pótlására és „hűtésére”. Ezt az itthonról
szállított nagy mennyiségű ivóvízzel, a csapat orvos felügyeletével sikerült megoldani. A
magyar csapat tagjai betegség és sérülés nélkül tudtak versenyezni. A kisebb rosszulléteket
és sérüléseket az orvosunk és gyúrónk hatékonyan kezelte. A verseny ideje alatt a
szélviszonyok gyakran változtak. A verseny eredményeket csak az oldal-ellen szél
befolyásolta kis mértékben. Amikor ilyen irányú szél fújt a nagyobb számozású pályákon
előnyösebb volt versenyezni, de ez jelentős mértékben nem befolyásolta a
versenyeredményeket.
A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, tudásuk maximumát
nyújtva versenyeztek.

U23-as Európa Bajnokság

U23 EB
Csapatok

2017.09.01. - 03.

Kruszwica/Lengyelország

Eredmény cél

Eredmény tény

Férfi kétpárevezős

III. - VI.

Nem indult csapat

Férfi egypárevezős

VI. - X.

VI.

Férfi négypárevezős

VI. - X.

III.

Férfi nyolcas

VI. - X.

Nem indult Csapat

Férfi kormányos nélküli kettes

VI. - X.

Nem indult csapat

Férfi ks kétpárevezős

VI. - X.

VI.

Férfi ks egypárevezős

VIII. - XII.

Nem indult csapat

Férfi ks kétevezős/négyevezős

VI. - X.

II.

Női kétpárevezős

V. - VIII.

V.

Női kormányos nélküli kettes

VIII. - XII.

III.

Női négypárevezős

VI. - X.

Nem indult csapat

Női ks kétpárevezős

VIII. - XII.

Nem indult csapat

Női ks egypárevezős

IV. - VIII.

Nem indult Csapat

Női ks négypárevezős

V. - VIII.

Nem indult Csapat

Női egypárevezős

Nem volt tervezve

IV.

Férfi kormányos négyes

Nem volt tervezve

III.

Férfi kormányos nélküli négyes

Nem volt tervezve

V.

Ez a verseny sikeresnek mondható a négy érem és a további öt döntős helyezés miatt, de a
jó eredményeket árnyalja, hogy az U23 EB-t most rendezték meg először és néhány számban
nagyon kicsi volt a mezőny.
A versenyen az U23 VB és a szegedi „szétlövés” eredményei alapján, a F4+ esetében a Szöv.
Kap javaslatára indulhattak a csapatok.
A versenyre a csapat 2017.08.30-án, szerdán indult. A versenyzőket a nagybusz 19 óra alatt
szállította a helyszínre. A hosszúra nyúlt utazás okai: a tervezett útvonalon a busz nem fért át
egy híd alatt és vissza kellett fordulnia, az autópályán baleset volt, miután a tervezett útvonalról
letértek a sofőrök egyszerűen eltévedtek, a lengyel autópálya használathoz szükséges
eszközt csak a sokadik kísérletre sikerült megvásárolni. Emiatt a versenyzők kb. hajnali 3
órakor kerültek ágyba. A kevés alvás ellenére a tervezett program szerint folytak a másnapi
edzések. A hosszú buszút nem befolyásolta a verseny eredményeket, volt idő a pihenésre. Az
induló országok jelentős többsége csütörtökön, de voltak, akik csak pénteken érkeztek a

verseny helyszínre. A helyben közlekedést a shuttle járatokkal oldottuk meg. A járatoknál
előfordultak 5-10 perces késések, de ezek nem okoztak problémát. A versenyen a szállásétkezés minősége és mennyisége is jó volt, reggeli-vacsora a szálláson, ebéd a pályán történt.
A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, tudásuk maximumát
nyújtva versenyeztek.

Nemzetközi versenyek

Világ Kupa I. Belgrád
A versenyen 7 csapatban, 11 versenyzővel vettünk részt. Indulási lehetőséget a két hazai
válogatón lehetett szerezni. A verseny a VB kiküldetési szint teljesítésének első állomása volt.
Eredmények:
F ks 1x, Galambos. 1. hely, 14 induló.
F ks 2-, Forrai- Szigeti. 4. hely, 4 induló.
F ks 2x, Tamás- Csiszár. 11. hely, 16 induló.
F 1x, Pétervári. 12. hely, 17 induló.
F 2-, Simon- Juhász. 10. hely, 11 induló.
F 2x, Papp- Matheisz. 10. hely, 11 induló.
N ks 1x, Abid. 8. hely, 9 induló.
Csak a Galambos eredménye elfogatható. A ks 2- helyezése is jó, de négyből lettek
negyedikek és 19”-et kaptak a harmadiktól.

Világ Kupa II. Poznan
A versenyen csak 1 csapat és 1 versenyző vett részt.
Eredmények:
F ks 1x, Galambos. 2. hely, 24 induló.
Galambos ismét bizonyította klasszisát, a helyezés és teljesítmény kiváló.

Világ Kupa III. Luzern
A versenyen 4 csapat és 8 versenyző vett részt.
Eredmények:
F ks 1x, Galambos. 3. hely, 26 induló.
F ks 4x, Tamás- Fiala- Csiszár- Krpsics. 10. hely, 11 induló.
F 1x, Pétervári. 19. hely, 32 induló.

[SJ1] megjegyzést írt:

F 2x, Papp- Matheisz. 21. hely, 23 induló.
A versenyen tervezve volt még a Simon- Juhász páros indulása 2+ - ban, de sportdiplomáciai
okokból a Henley Regattán indultak egy héttel korábban. Ismét csak Galambos eredménye jó,
de a ks 4x-nek is van esélye a VB-n pontot szerezni.

Bledi Nemzetközi Verseny
A versenyen 10 csapat és 21 versenyző vett részt. Az U23-as korosztály VB indulás kritérium
versenye volt. A versenyre a két hazai válogató eredményei alapján lehetett indulni.
Eredmények:
N 2x, Horváth- Preil. Első nap 1. hely, 7 induló. Második nap 1. hely 4 induló.
F 2x, Ács- Bácskai. 2. hely, 9 induló.
Danó- Kovács. 3. hely, 9 induló.
F 4x, Ács- Bácskai- Danó- Kovács. 2. hely, 6 induló.
F 2-, Ocsenasz- Bedők. Első nap 6. hely,10 induló. Második nap 4. hely, 6 induló.
F ks 2-, Priváczki- Szabó. Első nap 4. hely, 10 induló. Második nap 1 hely, 6 induló.
F 1x, Szegedi. Első nap 8. hely, 23 induló. Második nap 7. hely, 22 induló.
N 1x, Gadányi. Első nap 5. hely, 14 induló. Második nap 2. hely, 11 induló.
Bertus. Első nap 9. hely, 14induló. Második nap 4. hely, 11 induló.
N 2-, Polivka- Krémer. Első nap 1. hely, 3 induló. Második nap 1. hely, 3 induló.
F ks 2x, Furkó- Mogyorósi. Első nap 3. hely, 8 induló. Második nap 1. hely, 9 induló.
N ks 4x, Papp- Döbröntey- Berekméri- Csepel. Első nap 2. hely, 2 induló. Második nap 4. hely
5 induló.
A verseny eredmények alapján a F 2-, Ocsenasz- Bedők, nem érte el a VB kiküldetési szintet.
A versenyen rendkívüli esemény nem történt. Minden sportoló fegyelmezetten, sportszerűen,
a tudása maximumát nyújtva versenyzett. Az időjárás a verseny eredményeket nem
befolyásolta. Az utazás, szállás, étkezés jó volt.

Nem pontszerző, de a magyar evezés számára fontos, kiváló eredmények még: Tengeri
VB F 2x 1. hely, Egyetemi Európa Játékok F ks 4- 1. hely, F ks 3. hely.

Létszám növelési tervek, tények

2016-ban nemzetközi versenyen indult válogatott létszám:
Férfi 18 fő (9 felnőtt – 9 U23), nő 6 fő (1 felnőtt- 5 U23).
2017-ben nemzetközi versenyen indult válogatott létszám:

Férfi 29 fő (12 felnőtt – 17 U23), nő 11 fő (1 felnőtt – 10 U23). A 10 fő női U23-as
versenyzőből 3 fő még ifjúsági korú volt.
A fenti számok alapján kijelenthető, hogy férfi szakágban sikerült előrébb lépni. Sajnos a
nőknél ez nem mondható el, pedig itt nagyobb a lemaradás. A női evezés helyzete a NOB és
a FISA új irányvonalát tekintve még aggasztóbb.
Összességében a 2017. évről elmondható, hogy sikerült előrébb lépni, eredményességben és
részben, a férfi szakágban, létszámban is.

Szeged, 2018. február 23.

Szierer János

