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I. Előzetes:
A 2012. évi felkészülési terv megírásakor az alábbi csapatok indítását terveztem a világbajnokságon:

Ifjúsági Világbajnokság

Célkitűzés

Női egypár-, és/vagy kétpárevezős
Női négyes
Női nyolcas
Férfi egypárevezős
Férfi kétpárevezős
Férfi négypárevezős
Férfi kn. kettes, és/vagy négyes

IV.-VIII. hely
V.-IX. hely
V.-VIII. hely
VII.-XII. hely
V..-VIII. hely
VI.-X. hely
IX.-XII. hely

A felkészülési tesztek, versenyek és a 2012. évi bledi ifjúsági Európa bajnokság – mint a VB
indulás legfőbb kritériuma - eredményei alapján az indítandó hajóegységek tekintetében
változtatni kellett a régebbi elképzelésen, mely alapján az alábbiak szerint alakultak a
hajóegységek VB jelölése és a célkitűzések:
Hajóegység

Célkitűzés

Női kétpárevezős
Női kn kettes
Női korm. n. négyes
Férfi négypárevezős
Férfi korm. n. kettes

V.-VIII.
VII.-X.
várható helyezés utolsó
V.-VIII.
III.-VI.

A válogatási elveknek megfelelően öt egység vívta ki a plovdivi világbajnokságon való
indulás jogát (NI 2x, NI 2-, FI2-, FI4x, FI8+), míg egy hajóegység indítása (NI4-), az
edzőbizottság többségi jelölése, javaslata alapján került a MESZ elnöksége elé
előterjesztésre. A női ifi négyesben a várható eredménytelen szereplést mérlegelve Polivka
Dóra visszalépett, így az Eb négyes összeállításban egy helyen változás következett be, és
a tájékoztató versenyen egypárevezősben 4. helyezett Sváb Dorottyát sikerült a négyest
felkészítő edzőnek vb indulásra bírnia. A VB indulástól a magas részvételi költségekre
hivatkozva a VB szereplésre jelölt nyolcas csapatának fele (Szegedi VE, Ferencvárosi EC)
visszalépett, így öt csapattal készültünk az ifjúsági világbajnokságra.
A versenyek személyi költségei a klubokat (egyes esetekben a szülőket), míg a
csapatköltségek a MESZ-t terhelték.
II. Az ifjúsági világbajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
Helyszín, időpont:

Plovdiv, 2012.08.15.-19.

1. Női kétpárevezős
Bácskai Dominika
Kurdi Laura

Ifi 2
Ifi 2

Vác VEC
Vác VEC

Felkészítő edző: Mácsik Miklós

2. Női kn. kettes
Turi Frida
Erdélyi Zsófia

Ifi 2
Ifi 2

Tisza EE
Tisza EE

Felkészítő edző: Molnár Dezső

3. Női kn. négyes
Bene Dorottya
Sváb Dorottya
Major Kata
Bartos Adél

Ifi 2
Ifi 2
Ifi 2
Ifi 2

Danubius NHE
Budapest EE
Bajai SVSC
Bajai SVSC

Felkészítő edző: Bartos Nándor
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4. Férfi négypárevezős
Jenei Domonkos
Rozsos Péter
Matheisz József
Farkas Norbert

Ifi 2
Ifi 2
Ifi 2
Ifi 2

5. Férfi kormányos n. kettes
Vancsura Bendegúz Ifi 2
Csányi Péter
Ifi 2

Ferencvárosi EC
Külker EK
Mohácsi TE
Vác VEC

Felkészítő edző: Lakatos Tamás

Bajai SVSC
Bajai SVSC

Felkészítő edző: Bartos Nándor

III. Közvetlen verseny előtti felkészülés
A világversenyekre történő felkészülést 3 nappal az országos bajnokságot követően,
valamint három és fél héttel a világbajnokság előfutamainak kezdete előtt - kezdhették meg a
csapatok edzőikkel klub helyszínen, ill a felkészítő edzőkkel történt előzetes egyeztetés után
1-2 hetes dunavarsányi edzőtábori helyszínen, melynek költségeit az UPI finanszírozta. Az
edzőtábort Dr. Szabó Anita keretorvos is felkereste, és a versenyzőknél felkészülést
hátráltató betegséget, sérülést nem tapasztalt. A versenyzők részére az edzőtábor idejére
UPI keretből Verofit izotóniás italport, ill. Verofit regeneráló szert biztosítottunk.
IV. Kiutazás, V.B. előzetes, versenykörülmények:
A versenyzők és edzőik, Ott Zsuzsa csapatvezetővel 2012.08.12.-én autóbusszal ill.
hajószállítóval mintegy 14 órát utazva érkeztek a világbajnokság helyszínére.
A szállás-, valamint az étkezés minősége megfelelő volt. A pálya és a szállás közötti
közlekedést napi 2x (de, du) „saját” nagybusszal oldottuk meg, de szükség esetén (ritkán) a
szövetség kisbuszát is igénybe vettük.
A versenyek ideje alatt a versenykörülmények egyenlők voltak, korrekt eredmények
születtek.
VB statisztika:
A világbajnokságra 54 ország összesen 238 csapatot, mintegy 696 versenyzővel nevezett.
Az elmúlt világbajnokságokhoz viszonyítva a harmadik legtöbb hajóegységgel induló
létszámú mezőny adta le nevezéseit, és női kn kettesben rekord-, míg női egypárevezősben,
férfi kétpárevezősben, és négypárevezősben rekord közeli nevezés érkezett.
A VB 13 versenyszámában 16 ország osztozott az érmeken, ebből 7 ország szerzett
aranyérmet, és 30 ország csapatai kerültek „A” döntőbe. Németország eddigi hegemóniája
megtört, és helyét a számos döntős helyezés, és érem mellett 4, ill 3 aranyérmet szerző, és
az Eb-n is kiválóan szereplő Olaszország, és Románia vette át. Megfigyelhető volt számos
nagy tradícióval és jelentős anyagi háttérrel bíró nemzet viszonylag gyenge szereplése is
(Nagybritannia, Ausztrália, 1-2 döntős helyezés). A már említett 30 ország döntős helyezése
demonstrálja sportágunk globalitását, ill. az egyre erősödő konkurencia harcot is.
V. A csapatok teljesítményének rövid értékelése:
Női kétpárevezős, 18 induló

Helyezés:4 . hely

Értékelés:
Az Eb-t követően a csapat különösebb gond nélkül készülhetett a világbajnokságra. VB
edzőtáborban mutatott formájuk bizakodásra adhatott okot a VB célkitűzések elérése
tekintetében. Előfutam 2. helyezésükkel – így a reményfutamot kihagyva – egyből az A/B
középdöntőbe kerültek, ahonnan imponáló evezéssel 2. helyen érve célba a hőn áhított „A”
döntőbe kvalifikálták magukat. A döntőben lassan kezdtek a lányok (1500m-nél még 6.
helyen eveztek) de az utolsó 500m-en hatalmas finissel a francia és amerikai egységet
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maguk mögé utasítva az előkelő 4. helyen értek célba. EB-t követő felkészülésük sikeres
volt, addigi formájukon tovább sikerült javítaniuk így érve el a hazai utánpótlás evezésben
nem annyira megszokott VB döntős helyezésüket.
Női kn kettes 11 induló

Helyezés:. 11. hely

Értékelés:
Az országos bajnokságon, valamint a VB edzőtáborban látottak alapján bizakodva
tekintettünk a VB szereplés elé. Előfutamban mutatott gyenge szereplésüket még egyszeri
kisiklásnak tekintettem, amin egy jó reményfutambeli szerepléssel akár javítani is lehetett
volna, azonban reményfutamban mutatott teljesítményük rámutatott arra, hogy a lányok
messze elmaradnak most az Eb-n mutatott formájuktól. „B” döntős versenyzésükön bár
megpróbáltak tisztességgel helyt állni, azonban 500 m megtétele után visszaesve, az utolsó
helyen evezték végig a versenytávot. A nem várt gyenge szereplés okára, talán az edzői
beszámolóban kapunk magyarázatot.
Női kn négyes 14 induló

Helyezés:14. hely

Értékelés:
Az EB szereplést követően, a VB táborozás alatt is látni lehetett, hogy a csapat – bár minden
tőle telhetőt elkövetett az eredményes VB szereplés érdekében – továbbra sem üti meg még
a VB középmezőnyének színvonalát sem. Az előfutam első 500 méterének megtétele után
azon imádkoztunk a csapat felkészítőjével, hogy lehetőleg minél kevesebb hátránnyal érjen
a csapat a célba. A reményfutamban és a „C” döntőben sem történt csoda, így a csapat
utolsó helyen zárta a versenyt. Úgy gondolom, hogy VB-n történt indításuk az előzetes
eredmények birtokában indokolatlan volt.
Férfi négypárevezős 27 induló

Helyezés: 4. hely

Értékelés:
A sikeres Eb szereplést követően az addigi felkészítő edző (Danó Károly) családi
elfoglaltsága miatt a csapat felkészítését nem vállalta, így esett a választás a kishajós
válogató verseny győztesének edzőjére, Lakatos Tamásra. Az edző örömmel vállalta a VB
felkészítésre szóló felkérést, így az edző kérdés rendeződött. A problémák azonban a csapat
körül nem oszoltak el, mivel az OB előtt közölte Rozsos Péter édesapja, hogy a VB
felkészülés első hetében (az ob után közvetlenül) fiát nyaralni viszi. Ez a négypár
felkészülésben érintett valamennyi sportolót és szakembert megdöbbentette, de ellene az
apa hajthatatlanságát látva sajnos nem tudtunk tenni semmit, így hasonló kvalitású
versenyző híján, kénytelenek voltunk ezt a békát lenyelni. Rozsos nyaralása alatt az
edzéseken a váci Dávid Patrik segítette önzetlenül a négypár felkészülését. Ezúton is
köszönet Neki! A dunavarsányi vb edzőtáborozáson már az eredeti összeállítású csapat
kezdhette meg (folytathatta) a felkészülést. Az edzőtáborozás alatt nehezen talált magára a
csapat, és a szintén a vb-re készülő FFks négypárevezős csapattól való kikapás negatív
hatásainak elkerülése érdekében 1-2 kivételtől eltekintve nem is nagyon edzett együtt a két
négypárevezős. Ilyen felkészülést követően félő volt a döntős helyezés elérését célzó összes
erőfeszítés meghiúsulása. Aggódva tekintettünk az előfutamok elé, de szerencsére a csapat
kezdett magára találni, és Eb taktikájukat feladva (csak a továbbjutáshoz szükséges
helyezés elérése) pályáról-pályára javulva a szörnyen erős mezőnyből döntőbe verekedték
magukat. A döntőben, kiélezett csatában a kezdetben megszerzett 4.helyet hellyel - közzel
megtartva értek célba. Szereplésük szerencsére jó véget ért. Ki tudja, egy probléma
mentesebb felkészüléssel esetleg még jobb szereplésre is képes lett volna a csapat?!
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Férfi korm.n. kettes 22 induló

Helyezés: 6. hely

Értékelés:
Az Eb-t követően felkészülésük zavartalan volt. Az elő-, és A/B középfutamban mutatott
nagyszerű versenyzésükkel, győzelmükkel már - minden túlzás nélkül - abban bíztunk, hogy
a csapat a döntőben valamilyen érmet fog szerezni. Sajnos az előzetes jó szereplés
elbizakodottá tette a csapatot és az amúgy kötelező versenyek közbeni regeneráló evezést,
és a verseny előtti tökéletes ráhangolódást, verseny előkészületeket felületesen vették, így a
döntőben nagyon rossz rajtot követően eredtek a mezőny nyomába, melyet sajnos nem
sikerült utolérniük és a 6. helyen értek célba. A versenyt követően leforrázva álltunk a soha
vissza nem térő, elszalasztott éremszerzési lehetőség miatti bosszúságunkba.
VI. Összegzés
Célkitűzések teljesítése:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Női kétpárevezős
Női kn kettes
Női korm. n. négyes
Férfi négypárevezős
Férfi korm. n. kettes

V.-VIII.
VII.-X.
várható helyezés utolsó
V.-VIII.
III.-VI.

VIII.
XI.
XIV.
IV.
VI.

Összesítésben elmondható, hogy ifjúsági korcsoportban sikerült a tavalyi év jónak mondott
eredményességet felülmúlnunk, és nem emlékszem, hogy egy ifjúsági világbajnokságon
valaha volt-e már 3 döntős helyezést elért magyar csapat. Az idei EB 6 döntős helyezését is
beszámítva az elmúlt idők legsikeresebb évét tudhatjuk magunk mögött. A tavalyi évet is
figyelembe véve, és ezt a tehetséges generációt megőrizve, pár év múlva egy sikeres U23as és felnőtt nemzetközi mezőnyben szereplő versenyzői gárdával rendelkezhetünk.
Az edzői vb beszámolók a csatolt mellékletekben, a vb jegyzőkönyvek a
www.worldrowing.com honlapon találhatóak!

2012. szeptember
Ficsor László
Utánpótlás szövetségi kapitány
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