MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG

Jelentés a 2013. évi Európa Bajnokságon
részt vett evezős csapatok szerepléséről

Budapest, 2013. szeptember

Készítette: Ficsor László
Szövetségi kapitány

I. Előzetes:
A kimaradt őszi edzőtáborozások, összetartó edzések miatt meg kellett várnunk a tavaszi skradini
melegvízi edzőtáborozást, hogy a válogatottak egy részével elkezdhessük a 2013. évi csapatok
kialakítását. A csapatkialakításoknál a tavalyi évi versenyek, és a téli felmérők eredményei és az
evezős technikai-, dinamikai egyezőségek játszottak fő szerepet. Az ismert tavaszi hó helyzetek és
árvizek szintén nehezítették a csapatok kialakítását, tesztelését. Ilyen előzmények után, relatív kevés
információ birtokában kerültek a hazai válogató versenyekre kijelölésre a válogatott csapatok. A EB-n
a hazai válogató versenyen legjobban szerepelt csapatainkkal vettünk részt. A szűk felnőtt versenyzői
létszám következtében az EB-n indított csapataink száma is meglehetősen csekély volt, akiktől
maximum „A” döntő végi, „B” döntő eleji szereplésre számíthattunk.
A sevillai Európa bajnokság 2013. évi megrendezése szakított az előző évek gyakorlatával – és
idéntől a jövő évekre vonatkozóan is – májusban (az előző években tartott I. világkupa
megrendezésének időpontjában) került megrendezésre. Ez azt jelentette, hogy az előző évekhez
képest a nemzeti válogatottak legjobb csapataikkal szerepeltek az Európa bajnokságon és a VB fő
felkészülési állomásnak tekintették ezt a versenyt. A relatíve korai versenyidőpont, és az április végi
hazai válogató versenyek miatt - a Férfi ks négyest leszámítva, aki az esseni nk versenyen is elindult
– az indítandó egységek előzetes nk versenyek nélkül, első nemzetközi versenyként készültek az
Európa bajnokságra.
Az EB szereplés egyben meghatározója is volt a csapatok további versenyeztetését illetően.
II. Az Európa Bajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
1. Férfi kn kettes
Juhász Adrián
Simon Béla

Tisza EE
Tisza EE

Felkészítő edző: Molnár Dezső

2. Férfi ks kétpárevezős
Matyasovszki Dániel
Galambos Péter

Szegedi VE
Vác VEC

Felkészítő edző: Rapcsák Károly

3. Férfi ks kn négyes
Cselinácz János
Miskolczi Dániel
Bodrogi István
Vermes Péter

Bajai SSC
Bajai SSC
Bajai SSC
Bajai SSC

Felkészítő edző: Bartos Nándor

4. Férfi egypárevezős
Széll Domonkos

Csepel EK

Felkészítő edző: Búza József

5. Férfi ks kn kettes
Révész Péter
Révész Zoltán

Győri VSEK
Győri VSEK

Felkészítő edző: Kiss László

II. Kiutazás, EB. előzetes, versenykörülmények:
A versenyt megelőzően 3 egység (FF2-, FFks2x, FF1x) és edzőik 2 hetes edzőtáborozáson vettek
részt Dunavarsányban zavartalan körülmények között. Az EB felkészülést betegség, sérülés nem
hátráltatta.
A versenyzők és edzőik repülőgéppel utaztak az Európa Bajnokság helyszínére. Hajóinkat Horvát,
Szlovén „együttműködéssel” szállítottuk a versenyre. A szállás-, és a pályára ill. pályáról történő
utaztatás kb. 15 percet vett igénybe. Az étkezés minősége és a szállás komfortossága megfelelő volt.
A versenyek ideje alatt a versenykörülmények egyenlők voltak, az elért eredmények korrekt
körülmények között születtek. Kiss László felkészítő edző, anyagi okok miatt a versenyen nem tudott
részt venni, ezért a verseny alatt a FFks 2- edzői feladatait Ficsor László szakmai vezető látta el.
EB statisztika:
Az Európa Bajnokságra 35 ország, összesen 208 csapatot, mintegy 543 versenyzővel nevezett.
Az EB 14 olimpiai (+3 nem olimpiai, DE 2013. évtől EB szám) versenyszámában 23 nemzet csapatai
kerültek „A” döntőbe, 16 ország osztozott az érmeken, ebből 11 ország szerzett aranyérmet. Mint arra
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számítani lehetett, az Angolok kivételével a teljes európai élgárda részt vett az idei Európa Bajnokság
versenyein.
III. A csapatok teljesítményének rövid értékelése:
Férfi kn kettes 11 induló
Helyezés: 5.hely
Értékelés:
Az olimpiai résztvevőkkel teletűzdelt mezőnyben óriási csatában lehetett csak döntőbe kerülni, ez
csodával határos módon sikerült a tavalyi kényszerpihenő után ismételten összeállt csapatnak. Már
döntőbe kerülésük is nagyszerű teljesítmény volt. Döntőben az olimpiai ezüstérmes Francia csapat
legyőzésével megszerzett ötödik helyezésük előzetes várakozásunkat is felülmúlta.
Férfi ks kétpárevezős 22 induló
Helyezés: 14.hely
Értékelés:
A tavasszal összeállításra került egységnek meglehetősen kevés ideje volt az összeevezésre,
összeszokásra, de fölényes hazai elsőségüket és ergométeres teljesítményüket figyelembe véve
legalább „B” döntő eleji eredményt vártam a csapattól. Előfutam futamgyőzelemre, mellyel egyből A/B
középdöntőbe kerülnek, a Norvég csapattal szemben (későbbi világbajnok) nem volt esélyük.
Reményfutam beosztásuk a Német előfutam győztes csapat, hajósúly miatti visszaminősítése és a
svájci (későbbi eb 3., vb ezüstérmes), és osztrák (későbbi eb 5.) csapatokkal való összesorsolásunk
miatt nagyon kedvezőtlenül alakult számunkra, hiszen a 4 reményfutamból csupán az 1-2.
helyezettként juthattak volna tovább. Futamukban elért 4. helyezéssel és az összes reményfutam
legjobb 4. időeredményével nem jutottak a legjobb 12 helyezett közé. „C” döntőben már a papírforma
érvényesült és a Német (későbbi vb 5.) csapat mögött tisztán a 2., összesítésben a tizennegyedik
helyen értek célba. Eredményük csalódás volt mindannyiunknak, és a szerencsétlen előzmények
birtokában nem igazán tudtuk eldönteni, hogy a mezőnyben milyen erőt is képviselhetnek igazából. A
tisztánlátás miatt ezért a csapat 3 hét múlva következő etoni VK versenyen való indítása mellett
döntöttem, hogy eldönthessük érdemes-e a csapatot a világbajnokságon indítani.
Férfi egypárevezős 19 induló
Helyezés: 13. hely
Értékelés:
A mezőny fiatal és „félnehézsúlyú” tagjaként „C” döntőbe került, ahol imponáló finissel futamgyőzelmet
szerzett. A hazai mezőnyben legjobbak között szereplő versenyzőnek nem igazából a szkiff a
legmegfelelőbb versenyszám a nemzetközi mezőnyben. Csapategységben jobb eredményt érhetne el,
azonban edzőjével történt megbeszélést követően abban maradtunk, hogy megnézzük Domonkos
luzerni VK versenyen mutatott eredményét, és utána dől el VB indulása.
Férfi ks négyes 11 induló
Helyezés: 11. hely
Értékelés:
A hazai elsőséget szerzett klubcsapat megtapasztalhatta a felnőtt EB nemzetközi mezőny erősségét.
Világossá vált, hogy a hazai elsőség mit ér a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben. Az olimpiai
kvalifikáció megszerzésében gondolkodó versenyzőknek kondicionálisan még rendkívül sokat kell
fejlődniük, hogy kvótaszerzési reményeink lehessenek ebben a számban a rendkívül erős és szoros
mezőnyben! A csapat tudása maximumát nyújtotta, ami előre láthatóan az utolsó helyre volt elegendő.
Férfi ks korm n kettes 9 induló
Helyezés: 8. hely
Értékelés:
Bár ergométeres eredményeik meglehetősen elmaradnak mind a hazai mind a nemzetközi
mezőnyben, mégis könnyűsúlyú kormányos nélküli kettes egységben hazai legjobbként vehettek részt
az Európa bajnokságon. Mint az sejthető volt az egység a mezőny végén ért célba. Eredményük, bár
mindent beleadtak a versenyzők, végül is várható volt.
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IV. Összegzés
Célkitűzések teljesítése:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi korm. n. kettes
Férfi ks. kétpárevezős
Férfi egypárevezős
Férfi ks korm. n. kettes
Férfi ks korm. n. négyes

VI.-X.
VI.-X.
X.-XII.
VII.-IX.
várható helyezés utolsó

V.
XIV.
XIII.
VIII.
XI.

Meglehetősen szűk felnőtt versenyzői keretből válogatva kerültek kiválasztásra az EB-n indított
válogatott csapataink. Az előzetes ergométeres és vízi eredményeket figyelembe véve két
csapatunktól vártam „A” döntő végi „B” döntő eleji eredményeket. Az EB csapatunk
eredményességénél férfi kn kettesünk eredménye emelkedik ki, ami nemzetközi mércével mérve is
figyelemre méltó, és hazai mércével is hoz némi elismerést sportágunknak. A férfi ks kétpárevezős
teljesítménye a versenyesemények figyelembe vételével számomra nem volt egyértelmű. A csapat
elért eredménye és teljesítménye nem mutatott hű képet tudásukról, ezért ennek érdekében további
versenyeredmények szükségesek. Ami az eredményekből kitűnik az az, hogy jelenleg nem
rendelkezünk kellő paraméterekkel bíró nagy felnőtt versenyzői létszámmal, ezért azzal kell főznünk
amink van. A felnőtt korosztályra vonatkozó elsődleges feladat, hogy a meglévő szűk felnőtt válogatott
keretet bővítve, kellő paraméterekkel bíró elsősorban fiatal versenyzőkkel töltsük fel ezen korosztályt,
hogy a két év múlva esedékes kvalifikációs világbajnokságra több egységben is tudjunk legalább
kvótaszerző csapatokat kiállítani.
Az EB jegyzőkönyvek a www.worldrowing.com honlapon találhatóak.
A beérkezett edzői beszámolókat mellékelten küldöm a tisztelt Elnökség számára.
2013 szeptember

Ficsor László
Szakmai vezető
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