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A működés objektív vizsgálatának indokai:

 A sportág főbb stratégiai területein bekövetkezett változások időszakos 

nyomon követhetősége (Felsőbb sportirányításnak, DE főképp magunknak!). 

 A főbb stratégiai területeken történt beavatkozások hatásfokának mérése.

 A mérési eredmények alapján szükséges változtatások elvégzése.

 …



Hogyan?

„Mérd meg ami mérhető, és tedd mérhetővé ami 
nem az!”

Galileo Galilei



Stratégiai programunk van, de …



Az objektív vizsgálat folyamata:

A főbb stratégiai területek jellemző számairól

történő adatgyűjtés (állapotelemzés)

Cselekvési terv, cselekvés (beavatkozás)

 Időszakosan beérkezett adatok újabb

kiértékelése (a cselekvési terv

hatékonyságának vizsgálata)

Szükség esetén a cselekvési program

változtatása (amennyiben van ilyen)

Cselekvési 
terv

Beavatkozás

Ellenőrzés

Korrekció



Melyek a sportág számára legfontosabb 

stratégia területek?

 Sportolói létszám

 Humánerő forrás

 Evezős egyesületek száma

 Nemzetközi eredményesség

 Infrastruktúra (létesítmény, eszközellátottság, sportszakmai 

háttér, …)

 Edző(tovább)képzés

…(pl sportági érdekérvényesítés)



Sportolói létszám

 Versenysportolók:

Felnőttek, U23

Utánpótlás korúak (tanuló, serdülő, ifjúsági)

Para evezősök

Masters evezősök

 Egyetemi és diák evezősök

 Tengeri és fix üléses evezősök

 Túra és szabadidő evezősök

 Evezős ergométeres evezősök

 Evezéshez kötődő sportolók, pártoló tagok

… fentiek kombinációi, nemek aránya.



Humánerőforrás

Edző (Verseny-, para-, masters-, tengeri és fix üléses-,
egyetemi és diák-, túra és szabadidő-, evezős
ergométeres edző)

Sporttudományos szakemberek (gyúró,
fizioterapeuta, dietetikus, pszichológus, erőnléti edző,
orvos, terhelés diagnosztikai szakember,
biomechanikai szakember, …)

Klubmenedzser

Hajóépítő/javító

Gondnok

…



Evezős egyesületek száma, 

ezen belül:

 Versenyevezősökkel foglalkozó egyesület

 Para evezősökkel foglalkozó egyesület, intézmény

 Tengeri-, és fix üléses evezősökkel foglalkozó 

egyesület

 Egyetemi-, és diák evezősökkel foglalkozó egyesület, 

intézmény

 Túra-, és szabadidő evezősökkel foglalkozó egyesület

 Evezős ergométeres evezéssel foglalkozó egyesület, 

intézmény

 Fentiek rész együttese



Nemzetközi eredményesség

Felnőtt, U23 korosztály. EB, VB, Olimpia (olimpiai, 

nem olimpiai szám)

Utánpótlás (ORV, Jeunesse, EB, VB, olimpia)

Para evezés

Tengeri evezés (EB, VB)

Egyéb nemzetközi elit versenyek (Henley, Head 

of the River, …



Evezős infrastruktúra

 Evezős létesítmények (öltöző, kondi-, ergoterem,

klubhelyiség, iroda, tanmedence, hajóépítő/javító

műhely, pihenő helyiség, stég, …)

 Hajótároló (nyitott, zárt, tárolókapacitás, …)

 Felkészülést szolgáló eszközök állapota (hajó, lapát,

ergométer, kondi gép, Core eszközök, motorcsónak, …)

 Logisztika (hajószállító jármű, hajószállító állvány)

…



Edzőképzés

Aktív edzői létszám biztosítása a tagegyesületek

részére (edzői életpálya program)

Edzők képzettségének ösztönzése, növelése

Rendszeres edző továbbképzések (edzői

licence)

Edzőképzés specializálódása (Para, tengeri, …)

Evezős Erasmus program beindítása (Semmi sem

éri el azt az örömöt, amely a külföldi

tanulmányokat, az új kultúra megtapasztalását

és az új nyelv tanulását kíséri.)



… sportági érdekérvényesítés

 Edzői életpálya programhoz támogatás szerzés.

 Sportolói életút programhoz partnerintézmények bevonása.

 Egyetemi-, diák evezés felvétele a tanintézményekbe.

 Újabb evezős klubok létrehozása (tengeri és fix üléses 
evezés).

 Budapesti evezős pálya megépítése.

 Regionális evezős központok kialakítása.

 „Bejárható Magyarország program”-hoz való csatlakozás.

 Hajóépítő/javító szakember képzés elindítása.

…



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


