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„Az evezés azért kell, hogy a fiatalok kedvenc sportja legyen, mert ez az egyetlen olyan sportág, amely
által szert tehetnek olyan alapvető fizikai és morális tulajdonságokra, mint, az
energia, kezdeményezőkészség, erő és egészség.”
Pierre de Coubertin

Összefoglaló
A Magyar Evezős Szövetség hivatása az evezés
sportág
hatékony
fejlesztése,
népszerűsítése,
képviselete és irányítása Magyarországon.
A Magyar Evezős Szövetség szerepet vállal
Magyarország sportoló nemzedéke és az egészséges
magyar társadalom építésében. A Magyar Evezős
Szövetség együttműködő partnere a Magyar Olimpiai
Bizottságnak és Magyarország Kormányának a
magyar sport fejlesztése, a hazai sport értékének és
társadalmi elismertségének emelése, a sportolás iránti
érdeklődés felkeltése, a sport mindennapi életformába
ültetése, valamint a sportra és egészségre oktatásnevelés területén.
A Magyar Evezős Szövetség stratégiai terve
megkülönböztetett hangsúlyt fektet az evezés
sportágban rejlő rendkívüli értékekre és kiaknázatlan
lehetőségekre.
A sportágfejlesztés meghatározó irányai:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

versenysport és élsport
bázisszélesítés és utánpótlás fejlesztés
hallgatói (egyetemi és főiskolai) sport
amatőr és szabadidős evezés, a vízi túrázás
iskolai testnevelésre kiterjedő átfogó diáksport

A Magyar Evezős Szövetség a sportágfejlesztési
program keretében erőforrásait a lehető legjobban
kívánja hasznosítani
a) a versenysport eredményességének növelésére a
sportág és a magyar sport hírnevének gyarapítása
érdekében.
b) az evezős sport által kínált sokszínű lehetőségek
kihasználására a fiatalok rendszeres testedzésre
ösztönzése és szélesebb társadalmi rétegek
evezésbe történő bevonása érdekében.
A Magyar Evezős Szövetség az egészségmegőrzés
érdekében vállalt szerepét a sport népszerűsítésével
és a sportoló létszám folyamatos emelkedésének
ösztönzésében ösztönzésével fejti ki.
A Magyar Evezős Szövetség kiemelt feladatának
tekinti
sportágban
működő
sportegyesületek
támogatását. Az erősen korlátozott források és a
súlyosodó anyagi terhek veszélyt jelentenek a
sportprogramok megvalósítására és a sportág bázisát
adó műhelyek fennmaradására és fejlődésére. A

műhelytámogatások célja a bázis egyesültek
létesítményei fejlesztése és a sportszakember
utánpótlás ösztönzése a mérhető aktív sportolói
létszám növelése érdekében.
A szabadidősport és versenysport ágazataink
bázislétszámának fejlesztése a célhoz kötött
támogatási
programokon
keresztül
összekapcsolódnak a diáksport, az egyetemi evezés,
valamint a fogyatékkal élők sportolási és testedzési
lehetőségeinek fejlesztésével, az evezés háttérbázisa,
a túra- és népevezés státusának visszaállításával.
A Magyar Evezős Szövetség elkötelezett híve a
sportolók továbbtanulásának, a sportolói kettős életút
megvalósításának. Feladatának tekinti a sportkultúra
összekötését a zöld környezet megismerésével és
megóvásával, a környezettudatos neveléssel.
Az evezés sport Magyarország kiemelt sportága. A
Magyar Evezős Szövetség a magyar evezés sport
országos szakszövetsége. Az evezés sport a Nemzeti
Hajós Egyleten és a Neptun Evezős Egyleten
keresztül a Magyar Olimpiai Bizottság alapító tagja.
Magyarország az akkori Monarchia részeként alapító
tagja a 137 nemzeti szövetség tagot számláló
Nemzetközi Evezős Szövetségnek (FISA). Az 1893ban megalakult önálló Magyar Evezős Szövetség
1912-ben, hatodik tagjaként csatlakozott a FISA-hoz
és elkötelezetten támogatja a FISA által hírdetett
célokat és értékeket.
Az evezés az újkori Olimpiák kezdetétől fogva, 1896
óta szerepel az Olimpia programján. Mára az evezés
egy globális, minden földrészen rendszerszerűen űzött
és rendkívül népszerű sportággá fejlődött. Világszerte
hagyományosan jelen van a közoktatásban, a
felsőoktatásban. Kiterjedt a jelenléte a rekreációsszabadidős sportolás területén és a vízi turizmusban.
Az olimpiai evezős regatta kiemelkedően sikeres volt
a legutóbbi, londoni olimpián is az eladott jegyek, a
hangulat
valamint
a
televíziós
közvetítések
minőségének
és
a
televíziós
nézőszám
vonatkozásában is. Óriási sikere van a Paralimpiákon
15-20.000 fizető nézőt is vonzó „para-evezésnek”. A
sportág nemzetközi súlyának köszönhetően, számos
NOB tagja révén a FISA-nak jelentős befolyása van a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságban (IOC).
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Sportágfejlesztési Koncepció
1.1 Küldetésünk – sportági értékeink

Küldetésünk:
1. Az evezés sport - és annak minden ismert formája – hazánk minden részében egyformán
történő elterjedésének előmozdítása.
2. Minden korosztály ösztönzése a sportra, a testedzésre.
3. Elkötelezettek vagyunk a sportági integráció további erősítése, valamint
4. a szövetség minden tagszervezete és regisztrált sportolója közös érdekeinek egyenlő
képviselete mellett.
5. Minden lehetséges módon támogatni a magyar evezős válogatott eredményes nemzetközi
szereplését és
6.

az evezés sportág ágazatainak és a hazai versenyrendszer fejlődését és kiszélesítését.

Sportági értékeink:
1. Csapatmunka, közösségépítés, elhivatottság
2. Önfegyelemre és kötelességtudatra nevelés, tisztelet egymás iránt
3. Kitartás és összpontosítás, állóképesség
4. A sportág hagyományának és örökségének ápolása és továbbadása
5. Az élő vizek és a tiszta, természetes környezet szeretete és megóvása
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1.2 Evezés sportág - Vízió 2020

Sportági Vízió 2022:
1. Országszerte 100 sportegyesületben és szakosztályban folyik evezés utánpótlás-nevelés
2. Országszerte több mint 5.000 aktív versenyző és több mint 20.000 heti rendszerességgel evező
diák, felnőtt, vagy idősebb korú sportoló
3. Számos egyetemek közötti regatta és 12 felsőoktatási intézmény versenyez az egyetemi
bajnokságon, országos presztízs értékű a középiskolák számára az evezős ergométer
bajnokságon minél jobb helyen végezni, a testnevelés tantárgyi érettségi evezés sportban is
teljesíthető.
4. Az evezős versenyekről a televízió összefoglalót, az internet élő közvetítést ad
5. Országszerte 100 szabadidős egyesület és szakosztály várja a vízre és túrázni vágyó családokat
és társaságokat a Dunán, a Tiszán, a folyókon és tavakon
6. Az Olimpiai játékokon 2016-ban három csapat, 2020-ban négy magyar csapat vesz részt,
amelyből egy csapat a döntőbe kerül, felnőtt, U23 és U18 Világbajnokságon 2020-ig 10
dobogós helyezés, felnőtt és U18 Európa bajnokságon 15 dobogós helyezés 2020-ig.
7. Európa Bajnokság, U23 Világbajnokság, FISA világbajnokság kerül megrendezésre 2020-ig
egy FISA standard új evezős versenypályán Budapest közelében
8. Minden középiskolában ergométeren is lehet sportolni, a legtöbb általános iskola részt vesz az
ergométer és nyíltvízi diákranglista versenyen és diákolimpián
9. Több mint 5.000 40 éven felüli aktív túra és verseny sportoló van a sportágban nyilvántartva
10. A központi evezős bázison és országos edzőtáborokban állandóan folyik a felkészülés,
amelyben 50 főállású sportszakember vesz részt.
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1.3 Evezés
1893 - 2022

„ Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen
lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót…” (Gróf Széchenyi István 1817.)
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1.4

A sportágfejlesztési koncepciónk irányai

Élsport,
versenysport
•
•
•

Szabadidősport és víziturizmus

•
•

Utánpótlásnevelés

20142022

•
•
Egyetemi, közép-iskolai és diák
sport

Para-evezés
fogyatékkal
élők sportja

Az stratégiai fejlesztési koncepciónk annak az iránynak a meghatározása, amely mentén
a sportágunkat a 2014-2022 időszakban fejleszteni kívánjuk.
Sportegyesületek fejlesztése
Sportolói bázisfejlesztés
Sportszakember utánpótlás fejlesztés
Eszközfejlesztés
Létesítményfejlesztés
Infrastruktúrafejlesztés
Kommunikáció és Marketing
Eredményesség fejlesztés
Szervezetfejlesztés
Élő környezetünk tudatos védelme
Utánpótlás fejlesztés, Szabadidősport, Diáksport, Egyetemi evezés, Para-evezés
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1.5 Célkitűzések és programok

KONCEPCIÓ

CÉLKITŰZÉS

PROGRAM

2014-2022
Sportegyesületek, sportági műhelyek fejlesztése
Sportolói létszámbővítés

Sportszakember
létszámbővítés

Egyéb műhelyfejlesztés

Létszámarányos támogatás
program

Sportszakember foglalkoztatás
ösztönzése program

Műhelyek általi evezős
spotesemények ösztönzése

Toborzás ösztönzése program

Sportszakember képzés program

Műhelyek eszköztámogatása
program

Új sportegyesületek,
országos területi lefedettség

Sportszakember továbbképzés
és felszerelés program

Műhelyek felszerelés
támogatása program

Sportág népszerűsítése, kommunikáció, marketing fejlesztés
Proaktív kommunikáció

Sport-aktivitásösztönzés versenyrendszer fejlesztés

Belső kommunikáció és
szervezet

On-line média, YouTube,
Facebook

Spint versenyrendszer

Honlap fejlesztés program

Események köré épülő
kommunikáció

Nemzetközi versenyek
Magyaroszrágon: EB, U23VB,
VB, VK, JuniorVB

Elektronikus nyilvántartási,
regisztrációs rendszer

Multi-level sportolói, egyesületi
kommunikáció

Nemzetközi együttműködések és Szervezetfejlesztés, versenybíró
sportdiplomácia
képzés és toborzás

Sportági infrastruktúra és létesítményfejlesztés
Létesítményfejlesztés

Regionális fejlesztés

Infrastruktúrafejlesztés

Észak-Csepel új nemzetközi
evezőspálya és rekreációs park

Regionális versenypályák,
Népsziget, Szolnok, Tata,
Mohács, Baja, Győr

Evezős Olimpiai központok,
SZOK, Dunavarsány

Központi bázisfejlesztés,
Pesterzsébet-Soroksár

Regionális szabadidősport és
túra bázisok, Római Part

Egyetemi és iskolai
evezősbázisok és nyári táborok

Sportági műhelyek létesítmény
fejlesztése

Regionális utánpótlás
akadémiák – Velence

Elektronikus versenyrendszer és
adatbázis program
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KONCEPCIÓ

CÉLKITŰZÉS

PROGRAM

2014 - 2022
Szabadidősport, túraevezés, vízi turizmus, rekreáció, para-rowing fejlesztése
Vízitúrizmus

Szabadidősport

Para-rowing fejlesztés

Országos túrabázisok,
túrahálózat, túrapontok program

Családi és hobby evezés sportegyesületi program

Para-evezős toborzás program

Túra-eszközpark bővítést
ösztönző program

Amatőr evezős események,
programok és versenyek

Para-evezős sportszakemberek
program

Vizitúrainformációs és
adminsztrációs rendszer

Intra sportági együttműködések

Para-evezős eszközök
fejlesztése program

Élsport, versenysport, utánpótlás fejlesztés
Élsportfejlesztés

Ösztönzés, támogatás

Utánpótlás fejlesztése

Rio2016+ Eszközprogram

Sportolói karrier és ösztöndíjak
program

Utánpótlás események és
versenyrendszer

Rio2016+ Felkészülési program

Sportszakember támogatások
program

CDJ, ORV részvétel,
nemzetközi csereprogramok

Sportegészségügy és
sporttudományi-háttér
fejlesztése program

Állam edzők létszámának
bővítése program

Utánpótlás bázisfejlesztés –
toborzás, kiválasztás,
sportágválasztó események

Diák és Egyetemi Sport Fejlesztése
Egyetemi Sport

Diáksport

Evezős testnevelő pedagógus

Egyetemi regatták, Dunai
Regatta, Széchenyi Regatta,
Egyetemi Bajnokság

Iskolai Ergométer Program - a
mindennapi testnevelés oktatás
része

Integrált evezős testnevelő
pedagógus képzés és
együttműködés program,

Egyetemi vízibázisok és sportegyesületek fejlesztése program

Ergométer Roadshow Program

Fixüléses diák és egyetemi
versenyek program

Evezés – választható egyetemi
testnevelési program

Középiskolai ergométer
versenyrendszer, Diákolimpia

Evezés – választható
középiskolai testnevelés
program
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