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Előzmények 

A 2018. évi verseny évadra 2017 októberétől Szierer János szakmai vezetésével kezdődött 

meg a felkészülés. 2017 november végére, az Edző Bizottság hathatós segítségével elkészült 

a 2018. évi Felnőtt és U23-as felkészülési terv, amely meghatározta az éves eredmény 

célokat, a válogatási elveket, a felkészülés menetét, a felkészülési állomásokat. A felkészülési 

tervet a MESZ új elnöksége 2018 január végén hagyta jóvá, mert ekkor vált véglegessé a 

költségvetés. A MESZ elnöksége február elejétől Robert Sens Szakmai Tanácsadót Szakmai 

Igazgatóvá nevezte ki és egyúttal megbízta a szakmai irányítással. Sens a már elfogadott 

Felkészülési Tervet annyiban módosította a válogatási elveknél, hogy aki a hazai válogatón 

meggyőző fölénnyel (7’) győz, az védettséget élvez és már a VB-re, U23-as VB-re készülhet.  

2018-re három cél került meghatározásra. Eredményesség terén minél több érmes, döntős, 

pontszerző helyezés megszerzése, a létszám növelő programok, kiemelten a női és az U23-

as szakágakban és a kvóta szerzésre esélyes csapatok kialakítása, menedzselése, a VB-n 

kvóta közeli helyezések megszerzése.  

 

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 2018.09.09-16.    Plovdiv/Bulgária 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kormányos nélküli kettes V.- IX. XII. 

Férfi ks kétpárevezős/négypárevezős VIII.- XII. IX. 

Férfi egypárevezős VIII.- XII. XII. 

Férfi ks egypárevezős I.- IV. VI. 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős VIII.- XII. Nem indult csapat 

Női kétevezős/négyevezős X.- XII. XII. 

Női ks egypárevezős X.- XII. XVI. 

Férfi ks kétevezős IV.- VII. Nem indult csapat 

Férfi Para1 egypárevezős VII.- XII. XVI. 

 

A versenyen 12 fő versenyző 7 csapatban, 6 fő edző, orvos, gyúró, pszichológus, menedzser 

és a szövetségi kapitány vett részt. 

A Világbajnokságra a hazai válogatók, a Világ Kupák eredményei és az EB eredmények 

alapján lehetett indulási jogot szerezni.  

A versenyen 62 ország 947 versenyzője indult 392 csapatban. 

A magyar csapat összteljesítménye jónak értékelhető, Galambos „A” döntője és a három 

kvótaközeli hely miatt. 



A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, tudásuk maximumát 

nyújtva versenyeztek.  

 

Felnőtt Európa Bajnokság 

Felnőtt EB                   2018.08.02-05.          Glasgow/Egyesült Királyság 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kormányos nélküli kettes I.- VI XV. 

Férfi ks kétpárevezős IV.- VIII. Nem indult csapat 

csapat csapat Férfi egypárevezős IV.- VIII. XVII. 

Férfi ks egypárevezős I.- IV. VI. 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős IV.- VIII. Nem indult csapat 

Női kétevezős/négyevezős VI.- X. VIII. 

Női ks egypárevezős VII.- XII. Nem indult csapat 

Férfi ks négypárevezős Nem volt tervezve V. 

 

A versenyen 10 fő versenyző 5 csapatban, 3 fő edző, gyúró és csapatvezető (szövetségi 

kapitány) vett részt. 

Az Európa Bajnokságra a hazai válogatók és a Világ Kupák eredményei alapján lehetett 

indulási jogot szerezni.  

A versenyen 32 ország 494 versenyzője indult 198 csapatban. 

A csapat összteljesítménye elmaradt az elvárttól. A F ks 1x, a F ks 4x, a N 2- eredményei 

elfogadhatóak, de a F 2- és a F 1x messze elmaradt a tervezettől. 

A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, pillanatnyi tudásuk 

maximumát nyújtva versenyeztek.  

U23-as Világbajnokság 

U23 VB                          2018.07.25-29.          Poznan/Lengyel ország 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős V. - VIII. IV. 
Férfi egypárevezős VI. - X. XIX. 

Férfi kormányos nélküli kettes/négyes VI. - X. XIV. 

Férfi kormányos nélküli kettes/négyes VI. - X. XIV. 

Férfi ks kétpárevezős VI. - X. XIV. 
Férfi ks egypárevezős VIII. - XII. Nem indult csapat 

Férfi ks kétevezős VI. - X. VIII. 

Női egypárevezős VI-X. VIII. 

Női kétpárevezős V. - VIII. IX. 

Női négypárevezős/négyevezős IX. - XII. Nem indult csapat 

Női ks kétpárevezős/négypárevezős VIII. - XII. XIX. 
Női ks egypárevezős IV. - VIII. Nem indult csapat 

Női ks kétevezős Nem volt tervezve IV. 
 



A versenyen 20 fő versenyző 10 csapatban, 7 fő edző, gyúró, orvos, csapat vezető (szövetségi 

kapitány) és 2 fő busz sofőr vett részt. 

Az U23-as keretnek a 2018. évben a fő versenye. A versenyre a két hazai válogató és a bledi 

verseny eredményei alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 55 ország 888 versenyzője indult 332 csapatban. Ismét részvételi rekord az U23-

as VB-n.  

A csapat a két „A” döntővel és a további két pontszerző hellyel a pontok számát tekintve 

teljesítette a tavalyi szintet, az elmúlt évek átlagát és a kitűzött célt. A többiek viszont 

elmaradtak, a két „D” döntős csapat jelentősen elmaradt a tervektől. Ebben az évben, a 

felmérők és a tesztversenyek eredményei alapján, reális esély volt egy határozott 

előrelépésre. Én a N 2x-et, a F ks 2x-et és a F 4- t mindenképpen előrébb vártam. A csapat 

összteljesítménye elmaradt a tervektől. 

A magyar csapat tagjai a versenyen fegyelmezetten, sportszerűen, tudásuk maximumát 

nyújtva versenyeztek.  

 

U23-as Európa Bajnokság 

U23 EB                 2018.09.01-02.            Breszt/Fehérorosz ország 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős III.- VI. I. 

Férfi egypárevezős VI.- X. XII. 

Férfi kormányos nélküli kettes/négyes VI.- VIII. II. 

Férfi kormányos nélküli kettes/négyes VI.- VIII. XII. 

Férfi ks kétpárevezős VI.- VIII. Nem indult csapat 

Férfi ks egypárevezős VI.- X. IX. 

Férfi ks kétevezős III.- VI. III. 

Női egypárevezős IV.- VI. VI. 

Női kétpárevezős V.- VIII. IV. 

Női négypárevezős/négyevezős V.- VIII. Nem indult csapat 

Női ks kétpárevezős/négypárevezős V.- VIII. Nem indult csapat 

Női ks egypárevezős VI.- X. Nem indult csapat 

 

A versenyen 20 fő versenyző, 7 fő edző, orvos, gyúró és csapatvezető (szövetségi kapitány) 

vett részt. 

Az U23-as keretnek a 2018. évben a második számú versenye. A versenyre a két hazai 

válogató, a bledi verseny és az U23-as VB eredményei alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 25 ország indult 171 csapatban.  

A versenyt összeségében eredményesnek tartom. A F4x és a F4- eredményét kiválónak, a F 

ks 2-, a N 2x, a N1x eredményét jónak, a F ks 1x, a F 1x és a F 2- eredményét elfogadhatónak 

értékelem. A versenyen két nem várt esemény történt, a F ks 4x és a N ks 1x lemondása. 

 



Nemzetközi versenyek 

 

Esseni Nemzetközi Verseny, 2018.05.12-13. 

 A versenyen 22 fő versenyző és 6 fő edző vett részt.  

A verseny célja a csapatok versenyeztetése, új csapatok kipróbálása, a nemzetközi mezőny 

tesztelése, a versenyzők motiválása. Eredmény cél nem volt kitűzve, néhány csapat változó 

összeállításban versenyezett az első és a második napon. A versenyen 12 ország válogatott 

(Német o., Ausztria, Argentína, Hollandia, Kína, Spanyol o., Cseh o., Lengyel o., Magyar o., 

Kazahsztán, Svájc, Szlovénia) és klub csapatai vettek részt. 

Döntős helyezést elért csapatok. 

1. nap: 

Arany érem: Szegedi Tamás, F U23 1x. Csiszár- Tamás- Fiala- Forrai, F ks 4x. 

Ötödik hely: Furkó Kálmán, F U23 ks 1x. 

Nyolcadik hely: Hopp- Gerei- Kiss- Porvázsnyik, F U23 4-. 

2. nap: 

Negyedik hely: Csiszár- Tamás- Fiala- Forrai, F ks 4x. 

Hatodik hely: Matheisz József, F 1x. 

Hetedik hely: Sőnfeld- Ocsenász, F U23 2-. 

Nyolcadik hely: Hopp- Gerei- Kiss- Porvázsnyik, F U23 4-. 

 

Belgrád, Világ Kupa I., 2018.06.01-03. 

 A versenyen 17 fő versenyző és 9 fő edző vett részt. 

Az VK I. verseny a felkészülési tervben a felnőtt csapat EB, VB felkészülési és teszt 

versenyének lett meghatározva. Eredmény cél az olimpiai versenyszámokban I-VIII. helyezés 

(kvóta közeli hely), nem olimpiai versenyszámokban I-VI. Helyezés (pontszerző hely) elérése. 

Az U23-as csapatoknak VK I. versenyzési lehetőség erős nemzetközi mezőnyben a fejlődésük 

és a formába hozásuk érdekében. 

A versenyen 42 ország 583 versenyzője 290 csapatban indult. 

Eredmények. 

Felnőtt csapatok: 

F 1X, Pétervári-Molnár Bendegúz. Edző: Molnár Zoltán. 34 induló. Pétervári a versenyt 

betegség miatt feladta. Az előfutamban még elindult, de állapota rosszabb lett, ezért orvosi 

javaslatra nem versenyzett tovább.  

F 1X, Papp Gergely. Edző: Alföldi Zoltán. 34 induló. A „D” döntőben 5. hely (7’28”), 

végeredményben 23. hely. Papp az előfutamban nyújtotta a legjobb teljesítményt és 

fokozatosan gyengült. Ez edzettségi problémákra utal. Az eredmény elmaradt az elvárttól.  



F ks 1X, Galambos Péter. Edző: Rapcsák Károly. 24 induló. Az „A” döntőben 5. hely (7’12”), 

végeredményben is 5. helyezés. A döntőben volt egy kis pályahátránya Péternek, de ezt 

figyelembe véve is a 4. helyezésre lett volna esélye. A helyezés jó, a kitűzött célt teljesítette. 

Péter ezen a versenyen nem volt csúcs formában és a mezőny is erősödött tavaly óta. 

F 2-, Simon- Juhász. Edző: Eros Goretti. 22 induló. A „C” döntőben 1. hely (6’55”). Csapatunk 

a tőlük megszokott módon, a táv elején, a mezőny végén haladt, majd fokozatosan felzárkózott 

és a futam győzelmet a legendás finisükkel szerezték meg. Végeredményben 13. helyezést 

értek el. A kitűzött eredményt nem teljesítették. 

N 2-, Polivka- Krémer. Edző: Eros Goretti. 14 induló. A „C” döntőben 1. hely (7’59”), 

végeredményben 13. hely. A koreai csapattal harcoltak a futam győzelemért, amelyet biztosan 

szereztek meg. A kitűzött célt nem teljesítették. 

F ks 4X, Csiszár- Fiala- Tamás-Forrai. Edző: Ambrus Gábor. Csapatunk két számban indult a 

versenyen. A ks futamban csak két induló volt, ezért a csapat edzője kérte a normál 4X indulást 

is, hogy a csapat több pályát húzhasson verseny szituációban. Normálsúlyú verseny, 9 

induló. A „B” döntőben 3. hely (5’58”), végeredményben 9. hely.  Ezt a pályát már teljes 

erőbedobással teljesítették, jó időt eveztek. Könnyűsúlyú verseny, 2 induló. A program 

szerint lett volna egy teszt futam, de ezt a csapatok lemondták. Az ellenfél cseh csapat is 

versenyzett normálsúlyban. Döntő 2. hely (6’08”). A jó erőt képviselő cseh csapattal a mi 

csapatunk végig nagy csatát vívott. Végig egy hosszon belül volt a két csapat. A magyar csapat 

több támadást indított, többször nagyon kis különbségre feljöttek, de a csehek mindig vissza 

tudták verni a támadást.  Végül 1,9” -et kaptak a csehektől. Jó verseny volt, csapatunk jól 

versenyzett. 

U23-as csapatok: 

N 1X, Gadányi Zoltána. Edző: Lőrincz Attila. 20 induló. Gadányinak a „C” döntő volt a realitás 

és ezt teljesítette. A C döntőben 5. hely (8’46”), végeredményben 17. helyezés. A versenyen 

egyértelműen kiderült, hogy a versenyzőnk a felnőtt mezőnytől 20-25 másodpercre van. Itthon 

fölényesen nyeri ezt a versenyszámot, de egyértelmű, hogy U23-ban kell versenyeznie. 

N 2X, Horváth- Preil. Edző: Danó Károly. 13 induló. A „B” döntőben 4. hely (7’13”), 

összességében 10. hely. Az élmezőnytől messze voltak, de a koreai csapattal nagy 

versenyben voltak a jobb helyezésért. Jól eveztek és jól versenyeztek. 

F ks 2x, Furkó- Szlovák R. Edző: Molnár Dezső. 19 induló. A „C” döntőben 5. hely (7’01”), 

végeredményben 17. helyezés. A felnőtt mezőny még erős nekik, de jól versenyeztek. 

 

Bledi Nemzetközi Verseny, 2018.06.15-17. 

A versenyen 24 fő versenyző és 6 fő edző vett részt. 

A felkészülési terv szerint az U23-as keretnek ez a verseny lett kijelölve a VB kiküldetési 

követelmény szint teljesítésére. A versenyre a hazai válogatók és az esseni verseny 

eredményei alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 18 ország 451 versenyzője indult válogatott vagy klub színekben. 

Érmes helyezések. 

1. nap 

Arany érem: F 4-, Hopp- Gerei- Kiss- Porvázsnyik., F 4X, Ács- Bácskai- Szegedi- Szabó M. 



Ezüst érem: N 1X, Gadányi Zoltána, N ks 2-, Papp S.-Döbröntey. 

Bronz érem: N 2X, Horváth- Preil. 

2. nap 

Arany érem: N ks 2X, Papp S.- Döbröntey, F 4X, Ács- Bácskai- Szegedi- Szabó M. 

Ezüst érem: F 4-, Hopp- Gerei- Kiss- Porvázsnyik, N 1X, Gadányi Zoltána. 

A 11 induló magyar csapatból 9 teljesítette az U23-as VB kiküldetési szintet. 

 

Linz, Világ Kupa II., 2018.06.22-24. 

A versenyen 10 fő versenyző és 4 fő edző vett részt. 

Az VK II. verseny a felkészülési tervben a felnőtt csapat EB, VB felkészülési és teszt 

versenyének lett meghatározva. Eredmény cél az olimpiai versenyszámokban I-VIII. helyezés 

(kvóta közeli hely), nem olimpiai versenyszámokban I-VI. Helyezés (pontszerző hely) elérése. 

A versenyen 31 ország 275 versenyzője indult. 

Eredmények. 

F 1X, Pétervári-Molnár Bendegúz. Edző: Molnár Zoltán. 29 induló. A „B” döntőben 4. hely 

(7’06”), végeredményben 10. hely. Az első három helyezett versenyébe nem tudott beleszólni, 

de a helyezés, az idők és a versenyzés jó. Ez az eredmény jogos reményt ad a kvóta 

szerzésre. 

F 1X, Papp Gergely. Edző: Alföldi Zoltán. 29 induló. A „C” döntőben 6. hely (7’05”), 

végeredményben 18. hely. Papp nem volt csúcsformában és verseny végére elfáradt. 

F 2-, Simon- Juhász. Edző: Eros Goretti. 21 induló. Az „A” döntőben 6. hely (6’44”). Csapatunk 

a döntőre elfáradt, a reményfutam és középfutam két kiváló pályája sokat kivett belőlük. Az 

eredmény bíztató a kvóta szerzés szempontjából. 

N 2-, Polivka- Krémer. Edző: Eros Goretti. 15 induló. A középfutamon Polivka csuklója (alkarja) 

megfájdult, az utolsó néhány métert alig tudta teljesíteni. A sérülés nélkül – szerintem – tovább 

jutottak volna. A „C” döntőben 1. hely (7’21”). Eddigi pályafutásuk legjobb idejét teljesítették. 

Nagy kár, hogy nem derülhetett ki, hogy ez a teljesítmény a „B” döntőben mire lett volna elég. 

A csapat jól versenyzett, jó formában volt és ismét lépett előbbre. A másik magyar csapatot 

minden futamban meggyőző fölénnyel előzték meg. 

N 2-, Bene- Abid. Edző: Ficsor László. 15 induló, az előző csapattal egy versenyszámban 

indultak. A „C” döntőben 3. hely (7’29”). Ebben a futamban 8”-et kaptak a másik magyar 

csapattól. A csapat két hét együtt evezés után – Bene ekkor jött haza az USA- ból -, 

önköltségen vett részt a versenyen. Lehetőséget kértek a válogatottba kerülésre. A másik 

csapat egyértelműen, meggyőző fölénnyel jobb.  

F ks 4X, Csiszár- Fiala- Tamás-Forrai. Edző: Ambrus Gábor. 6 induló. Döntő 6. hely (6’10”). 

Az időeredmény és a teljesítmény is gyenge. Csapatunk erre a versenyre új beülési sorrenddel 

és beállításokkal kísérletezett. A kísérlet egyértelműen nem vált be. A következő versenyen 

ismét az eredeti állításokkal versenyeznek.  

 

 



Luzern, Világ Kupa III. 2018. 07.13-15. 

A versenyen 6 fő versenyző, 2 fő edző, gyúró, pszichológus, csapatvezető (szövetségi 

kapitány) vett részt. 

Az VK III. verseny a felkészülési tervben a felnőtt csapat EB, VB felkészülési és teszt 

versenyének lett meghatározva. Eredmény cél az olimpiai versenyszámokban I-XI. helyezés 

(kvóta közeli hely), nem olimpiai versenyszámokban I-VI. Helyezés (pontszerző hely) elérése. 

A versenyen 37 ország 240 csapata és 631 versenyzője indult. 

Eredmények. 

F 1X, Pétervári-Molnár Bendegúz. Edző: Molnár Zoltán. 28 induló. „D” döntő 5. hely (7’13”), 

végeredményben 23.hely. Az idők, a teljesítmény, a technika és a helyezés is gyenge, 

különösen az előző VK eredmény után. A versenyző és edzője elmondása szerint nagyon 

sokat edzettek az előző VK óta, a versenyre nem pihentek, szándékosan nem hoztak formát. 

Ez magyarázhatja a gyenge szereplést. Ebben az évben egy csúcsformát akarnak csinálni a 

VB-re, ehhez megkapták az engedélyt a Szakmai Igazgatótól. 

F ks 1X, Galambos Péter. Edző: Rapcsák Károly. 20 induló. A „B” döntőben 2. hely (6’58”), 

ezzel végeredményben 8. hely. Versenyzőnk sokáig vezetett a futamban, de finiselni nem 

tudott. Péter az egész versenyen fáradtan, „tompán”, bizonytalanul versenyzett. Kevés 

hiányzik a sokkal jobb eredményhez.  

F ks 4X, Csiszár- Fiala- Tamás-Forrai. Edző: Ambrus Gábor. 7 induló. „A” döntő 6. hely (6’05”). 

Végig a 6. helyen haladtak, nem voltak versenyben a jobb helyezésekért. Önmagukhoz képest 

jól mentek, ez volt a reális eredmény. A jobb helyezéshez a fizikai képességekben kell 

fejlődniük. 

 

Nem pontszerző, de a magyar evezés számára fontos, kiváló eredmények.  

Egyetemi VB: 

 N 2- , F ks 4- 1. hely. 

Egyetemi Európa Játékok:  

F 2-, N 2- 1. hely.  

F ks 4- 2. hely. 

F 1x, N 1x, N ks 1x 3.hely. 

F 8+ 4. 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. 

2018-ban nemzetközi versenyen indult válogatott létszám:  

Férfi  27 fő (10 felnőtt – 17 U23), nő 9 fő ( 3 felnőtt – 6 U23). 

2018-ban eredményességben a 2017-es szintet teljesítette a csapat, az U23-asok jó 

teljesítménye miatt. A felnőtteknél bíztató a három kvóta közeli hely. Létszámban a 2017. év 

létszám növekedést sikerült megőrizni. A női evezés eredményességben és minőségben  még 

mindig elmarad a tervezettől. A női evezés szempontjából bíztató, hogy a 2018. évi ifjúsági 

Világbajnokságon indult magyar csapatban egyenlő létszámban indultak a férfiak és a nők. 

Remélhetőleg az utánpótlásban elkezdett női létszámnövelő programok egy-két éven belül az 

U23-as és a felnőtt létszámokban is megmutatkoznak. 

Összességében a 2018. évről elmondható, hogy az előző év színvonalát teljesítette a felnőtt 

és az U23-as válogatott.  

 

 

Szeged, 2018. október 29.                                                                     Szierer János 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


