
A 2020. évi felnőtt és U23-as válogatott szakmai 

beszámolója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szeged, 2020. október 20.                                                                       Szierer János 

                                                                                                      Felnőtt Szövetségi Kapitány 

 



Előzmények 

2020. évi felkészülés a 2019 novemberi ősz alapozó táborral kezdődött. Itt Robert Sens irányításával 

elkezdődött a 2020. évi felnőtt és U23-as csapatok kialakítása. Hangsúlyos volt az olimpiai 

pótkvalifikációra esélyes csapatok keresése. Ehhez segítségül hívtuk Valerij Klehsnyevet, hogy 

biomechanikai mérésekkel segítse kiválasztást. Novemberben elkezdődött a válogatott keretnek az 

ergométeres teszt sorozat. Decemberben egy hetes edzőtábor volt Galya-tetőn U23-as és ifjúsági 

versenyzőkkel. Január elején Robert Sens lemondott, az Elnökség a szakmai struktúra meghagyásával 

Szierer Jánost bízta meg a Szakmai Igazgatói teendőkkel. Januárban a felnőtt válogatott jelentős része 

klub költségen melegvízi edzőtáboban volt Törökországban. Februárban lezajlott az Ergométeres 

Magyar Bajnokság, amely az ergo teszt sorozat utolsó állomása. Márciusban a Sabaudiába tervezett 

edzőtábort Szegedre helyeztük át a Covid-19 járvány miatt. Márciustól kijárási korlátozásokat rendelt 

el a kormány. Májustól enyhítették a korlátozásokat, elindult az evezős élet. Végleges lett a 

nemzetközi verseny naptár, majd elkészült a hazai. A FISA törölt minden versenyt (pótkvalifikáció, VK, 

Olimpia, VB) csak az EB-k maradtak. Az új helyzet miatt új felkészülési terv készült.  

2020-ra három cél került meghatározásra. Fő cél a lehető legtöbb olimpiai kvóta megszerzése. Fontos 

cél még a fő versenyeken a lehető legtöbb érmes, döntős, pontszerző hely megszerzése és a 

létszámnövelő programok folytatása. 

Felkészülési állomások, versenyek 

Őszi Alapozó Edzőtábor, 2019.11.04-16., Dunavarsány. 

Az edzőtáborban összesen 32 versenyző (volt, aki csak egy hetet) és nyolc edző vett részt. Itt történt 

a 3 napos Klehsnyev-teszt.  A tesztek alapján lett kijelölve Fks 2x csapatnak a Tamás-Furkó páros, 

megerősítést nyert a N 2x Preil-Gadányi csapat, és Klehsnyev javasolta a F 4x csapat kialakítását a 

Galambos- Ács- Bácskai- Juhász versenyzőkből.  

Ergométeres tesztsorozat, november, december, január, február(Ergo OB). 

Novemberben elkezdődött a négy állomásból álló ergométeres tesztsorozat, a mely a 

válogatottaknak és a válogatottságra pályázóknak kötelező volt. Az akkori válogatott keretből 40 fő, 

összesen 76 fő teljesítette részben vagy egészben a teszteket. Kiemelkedő eredmény nem született, 

kivéve az ergo OB-n Szabó Márton férfi U23 eredménye és a Krémer, Gadányi, Bertus női felnőtt 

eredménye. Az utóbbi években nem volt rá példa, hogy három női versenyzőnk is 7’-en belül 

teljesítsen. 

Téli Alapozó Edzőtábor, 2019.12.09-15., Galya-tető. 

Az edzőtáborban 24 fő versenyző és 1 fő edző vett részt. Az edzőtáborban ifjúságiak is rész vettek az 

ifi kapitány kijelölése alapján, mert nem tudtuk felnőttekkel feltölteni a keretet. Ezt a tábor egy MOB 

pályázaton nyerte a MESZ, minimális önköltséget kellett fizetni. 

Női ks ergo teszt, 2020.01.31. MTK sport telep. 

Készült egy elemzés, amiből kimutatható, hogy elvileg a Nks 2x versenyszámban a legkönnyebb 

kvótát szerezni európaiként. Sajnos ebben a szakágban gyakorlatilag nem volt versenyzőnk, ezért a 

MESZ szakmai vezetése meghirdetett egy tesztet (ergo 2000m 7’20”, 59 kg ts), amelyen bárki részt 

vehetett. Végül két versenyző teljesítette a szinteket, Polivka Dóra és Abid Syham. Ezzel adott volt a 

Nks 2x EU pótkvalifikációra készülő csapat. (Végül nem ők indultak, mert súly és személyes 

problémák miatt nem működött a csapat.) 



 

 

Melegvízi Edzőtábor, 2020.01.06-31., Köycigez, Törökország. 

Ebbe a négy hetes táborba klubköltségen és klub szervezésben azokat versenyzőket vitték a klubok, 

akikről úgy gondolták, hogy részt vehetnek a pótkvalifikációs versenyeken. Résztvevő klub volt: Győr, 

Szolnok, Vác, Külker. 

Melegvízi Edzőtábor, Olimpiai pótkvalifikációra válogató, 2020, 03.02-22. Szeged, Maty-ér. 

A tábor eredetileg Sabaudiába volt tervezve, de az akkori olaszországi súlyos járvány helyzet miatt 

lemondtuk. Szerencsére a Maty-ér tudott fogadni és az időjárás is lehetővé tette a magyarországi vízi 

edzőtábort. A táborban 17 fő versenyző és 6 fő edző vett részt. A tábor első hétvégéjére volt tervezve 

a normálsúlyú 1x csapatok válogatója az Európai Pótkvalifikációs Versenyre. A válogató lezajlott, a 

férfi győztes Pétervári, a női győztes Bertus lett. 

Eredmények: 

 

Sajnos a magyarországi járvány helyzet is súlyosodott, ezért az edzőtábort két hét után be kellett 

fejezni. 

A tábor utolsó hetére volt tervezve a férfi és női ks csapatok tesztelése és a „nem győztes” 

normálsúlyúakból további csapatok kialakítása, tesztelése. Ezek a programok elmaradtak. 

Karantén hetek, kijárási, gyülekezési korlátozások 

A járvány fokozódása miatt a kormány korlátozó intézkedéseket vezetett be. Emiatt sok helyen a 

sport telepek bezártak, csoportos edzéseket nem lehetett folytatni. A korlátozások nem mindenkit 

érintettek egyformán. Voltak klubok, ahol szinte zavartalanul folytatódott a munka, de volt, ahol 

teljes zárlat volt. Ebben az időszakban a legfontosabb szakmai feladat a versenyzők edzettségének 

megőrzése, a motiváció fenntartása és a bizonytalanság csökkentése volt. A MESZ elindította a 

„challenge” verseny sorozatot, ami meglepően jól működött. Sokan otthon online edzői segítséggel 

edzettek. A szigorú szabályok kb. május végén, két hónap után enyhültek, elkezdődhetett a vízi 

munka. Megszerveztük a csapathajók klubhelyszíni összetartó edzéseit. Ezekre az összetartó 

edzésekre meghívást az elmúlt évi eredmények, az őszi hosszútávú verseny eredmények és az ergo 

tesztek eredményei alapján kaptak a versenyzők. Nem volt tavaszi hosszútávú és nem voltak válogató 

versenyek, de a munkát, a csapatépítést el kellett kezdeni. 

 

Európai pótkvalifikációs válogató 2020.03.07. Szeged, Maty-ér.

Férfi idő futamok, 10 ó Női pálya osztó futam, 10ó 20' Férfi döntők, 15ó, 15ó 20' Női döntő, 15ó 40'

1. futam Pétervári 7'06,5" Gadányi 8'03,1" "A" döntő Pétervári 7'00,5" Bertus 7'55,3"

Galambos 7'07,6" Bertus 8'04,5" Bácskai 7'03,7" Krémer 8'05,3"

Krémer 8'17,9" Juhász 7'09,1" Gadányi 8'14,0"

2. futam Bácskai 7'10,6" Preil 8'23,6" Galambos 7'17,1" Preil 8'20,4"

Juhász 7'13,4"

"B" döntő Tamás 7'17,9"

3. futam Ács 7'22,7" Ács 7'19,6"

Szabó M. 7'52,7" Papp G. 7'19,7"

Szabó M. 7'26,9"

4. futam Tamás 7'18,7" Furkó 7'32,2"

Papp G. 7'24,6"

Furkó 7'39,6"



Összetartó edzőtáborok: 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.06.12-14., MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk evezős telepek. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.06.19-21., MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk evezős telepek. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.07.03-05., MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk evezős telepek, 
Velence-tavi evezős pálya 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.07.10-12., MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk evezős telepek. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.07.15-19., MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk evezős telepek. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.07.23-26., Baja  evezős telep. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.08,06-09., Baja, Szolnok, MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk   evezős 
telepek. 

- Klubhelyszíni edzőtábor 2020.08,24-29., Baja, Szolnok, MESZ, FEC, MTK, MEC, CsEk   evezős 
telepek. 

 

Válogató I. verseny, 2020.07.08-09., Velence-tavi evezős pálya, válogatás a könnyűsúlyú 
csapatokra. 

A  válogatás a könnyűsúlyú csapathajók kialakításához kellett. Az itt kialakított csapatoknak kellett 
csapathajóban elindulni a Válogató II. versenyen. 

Eredmények: piros felnőtt, zöld U23 

Fks 1x „A” döntő: 

 

Nks 1x „A” döntő: 

 

 

 

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Furkó LM 1x 07:05,6 06:41,0 94,22

4. Turi U23 LM 1x 07:15,0 06:46,0 93,33

2. Szigeti LM 1x 07:10,9 06:41,0 93,06

3. Szabó B. LM 1x 07:13,8 06:41,0 92,44

5. Szöllősi U23 LM 1x 07:27,7 06:46,0 90,69

6. Forrai  LM 1x 07:34,9 06:41,0 88,15

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Polivka LW 1x 07:46,6 07:24,4 95,24

2. Abid LW 1x 07:52,3 07:24,4 94,09

3. Csepel U23 LW 1x 08:11,1 07:28,3 91,28

4. Fülöp U23 LW 1x 08:20,5 07:28,3 89,57

5. Bokor U23 LW 1x 08:30,7 07:28,3 87,78

6. Bartos LW 1x 08:52,1 07:24,0 83,44



Fks 2x „A” döntő: 

 

N ks 2x döntő: 

 

Az „A” döntők összesített táblázata: 

 

 

Az eredmények alapján lett kijelölve a második válogatóra a Fks U23 4x csapatra a Bridge- Fenyődi- 
Szöllősi- Czinege, a Fks U23 2x csapatra Galcsó- Turi, a Fks 4x csapatra Furkó- Szabó B.-Forrai- Szigeti 
és a Nks 2x csapatra Abid- Csepel versenyzők. 

 

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Turi-Galcsó U23 LM 2x 06:25,2 06:13,6 96,99

2. Furkó-Szigeti LM 2x 06:27,2 06:05,3 94,34

3. Szöllősi-Czinege U23 LM 2x 06:37,5 06:13,6 93,99

4. Bridge-Fenyődi U23 LM 2x 06:39,0 06:13,6 93,63

5. Szabó B.-Forrai LM 2x 06:37,2 06:05,0 91,89

6. Kovács-Ozsváth LM 2x 06:47,8 06:13,6 91,61

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Abid-Csepel LW 2x 07:25,7 06:47,6 91,45

2. Fülöp-Bokor U23 LW 2x 07:42,3 06:54,4 89,64

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Turi-Galcsó U23 LM 2x 06:25,2 06:13,6 96,99

2. Polivka LW 1x 07:46,6 07:24,4 95,24

3. Furkó-Szigeti LM 2x 06:27,2 06:05,3 94,34

4. Furkó LM 1x 07:05,6 06:41,0 94,22

5. Abid LW 1x 07:52,3 07:24,0 94,01

6. Szöllősi-Czinege U23 LM 2x 06:37,5 06:13,6 93,99

7. Bridge-Fenyődi U23 LM 2x 06:39,0 06:13,6 93,63

8. Turi U23 LM 1x 07:15,0 06:46,0 93,33

9. Szigeti LM 1x 07:10,9 06:41,0 93,06

10. Szabó B. LM 1x 07:13,8 06:41,0 92,44

11. Szabó B.-Forrai LM 2x 06:37,2 06:05,0 91,89

12. Kovács-Ozsváth LM 2x 06:47,8 06:13,6 91,61

13. Abid-Csepel LW 2x 07:25,7 06:47,6 91,45

14. Csepel U23 LW 1x 08:11,1 07:28,3 91,28

15. Szöllősi U23 LM 1x 07:27,7 06:46,0 90,69

16. Fülöp-Bokor U23 LW 2x 07:42,3 06:54,4 89,64

17. Fülöp U23 LW 1x 08:20,5 07:28,0 89,51

18. Forrai  LM 1x 07:34,9 06:41,0 88,15

19. Bokor U23 LW 1x 08:30,7 07:28,0 87,72

20. Bartos LW 1x 08:52,1 07:24,0 83,44



Válogató II. verseny, 2020.08.15-16. Velence-tavi evezős pálya, válogatás a felnőtt és U23-as 
Európa-bajnokságra 

Ezen a versenyen lehetett megszerezni a felnőtt és U23-as EB indulási jogot. 

Eredmények: piros felnőtt, zöld U23. 

1x, ks 1x, 2-, ks 2- válogatás. 

 

2x, ks 2x, 4-, 4x, ks 4x válogatás. 

 

 

1. nap

enyhe, oldal-toló szél, 4-6 km/ó, 40-50°

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Szabó M. F U23 1x 06:42,3 06:42,9 100,15

2. Galambos F ks 1x 06:54,2 06:41,0 96,81

3. Király Cs.-Gerei F U23 2- 06:32,6 06:20,0 96,79

4. Polivka N ks 1x 07:41,4 07:24,4 96,32

5. Juhász- Koncsik (Ifi) F U23 2- 06:40,5 06:20,0 94,88

6. Simon- Juhász F 2- 06:30,5 06:08,5 94,37

7. Siska (Ifi) N U23 1x 07:54,3 07:27,2 94,29

8. Baki- Ferencz (Ifi) N U23 ks 2- 07:59,7 07:30,9 94,00

9. Szalai- Derekas  (ifi) F U23  ks 2- 06:58,4 06:26,4 92,35

10. Papp- Rozmaring N U23 2- 07:43,7 06:58,6 90,27

2. nap

enyhe-közepes, oldal-ellen szél, 7-9 km/ó, 60-70°

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Ács- Bácskai F 2x  06:23,8 05:59,7 93,72

2. Turi -Galcsó F U23 ks 2x 06:40,5 06:13,6 93,28

3. Király Cs.- Király M.- Dobai- Gerei F U23 4- 06:10,1 05:44,3 93,03

4. Újhelyi- Szabó G. (Ifi) F U23 2x  06:38,9 06:07,5 92,13

5. Furkó- Szabó B.- Szigeti- Forrai * F ks 4x 06:13,3 05:42,7 91,80

6. Szőllösi- Bridge- Fenyődi- Czinege * F U23 ks 4x 06:18,3 05:47,2 91,78

7. Preil- Gadányi N 2x 07:13,9 06:37,3 91,56

8. Benda- Zsíros N U23 2x 07:28,0 06:47,0 90,85

9. Abid- Csepel N ks 2x 07:29,1 06:47,6 90,76

10. Pálfai- Szklenka-Pajor- Szász* F U23 4x 06:14,2 05:39,6 90,75

11. Tallós- Domokos- Juhász- Koncsik  (4+) F U23 4- 06:22,6 05:44,3 89,99

12. Szili- Daka-Gosztola- Galcsó* N U23 4x 07:07,9 06:19,1 88,60

13. Fülöp- Bokor N U23 ks 2x 07:49,0 06:54,4 88,36

* a jelölt csapatok a nap végén erősebb ellen szélben versenyeztek, oldal-ellen szél, 9-12 km/ó



U23 EB felkészítő táborok, 2020.08.19-09.02. Dunavarsány, klubhelyszín (CsEK, Szolnok, Szeged, 
Győr) 

A válogató után megtörténtek a csapat kijelölések és a kijelölt csapatok megkezdték az edzőtábori 
felkészülést. 

Dunavarsányban készült: F 4x, Fks 4x, F 4-, N 4x, N 2x, Fks 2x, Fks 2-, 22 fő versenyző és 6 fő edző.  

CsEK telepen készült: F 4+, 5 fő versenyző és 1 fő edző. MESZ finanszírozás. 

Szolnokon készült: F 1x, Nks 2-, 3 fő versenyző és 1 fő edző. MESZ finanszírozás. 

Az U23-as EB-n indultak ifjúsági csapatok, mert az ifi EB indulás bizonytalan volt és a legjobb  ifiket 
mindenképpen versenyeztetni akartuk. Az ifi csapatok UP költségvetésből klub helyszínen készültek. 

CsEK telepen készült: F 2-, 2 fő versenyző és 1 fő edző. 

Szegeden készült: F 2x, 2 fő versenyző és 1 fő edző. 

Győrben készült: N 1x, 1 fő versenyző és 1 fő edző. 

 

U23 EB értékelés 

U23-as Európa-bajnokság, 2020.09.05-06. Duisburg, Németország. 

A verseny teljes jegyzőkönyve az alábbi címen található: 

mailto:http://results.imas-sport.com/imas/regatta.php?competition=wettkampf_236 

http://www.worldrowing.com/events/2020-european-rowing-under-23-championships/event-
information 

A versenyen 32 ország 650 versenyzője 225 csapatban indult. Rekord számú induló volt a versenyen. 

Csapatok, eredmények, értékelés: 

F 1x, Szabó Márton. Edző: Molnár Dezső. 19 induló, 4. helyezés. Előfutam 2. hely, 7’36,1”. A második 
helyezéssel közvetlenül a középdöntőbe jutott. A versenyzőnk sokáig vezetett, de a biztos 
továbbjutás tudatában az utolsó 500m-t könnyen evezte le. Középdöntő 2. hely, 7’03,9”. Ezzel a 
helyezéssel, jól evezve és versenyezve megérdemeltem került az „A” döntőbe. „A” döntő 4. hely, 
7’02,7”. Látványos, izgalmas, szoros versenyben szerezte meg a versenyzőnk az értékes 4. helyezést, 
a győztestől mindössze 2,7”-re ért célba. A helyezés és a teljesítmény kiváló. Az eredmény értékét 
növeli, hogy Szabó Márton EB indulása az utolsó pillanatig bizonytalan volt. Egy klubtársának pozitív 
Corona tesztje lett (aki szintén induló lett volna az EB-n), ezért hatósági házi karanténba került. A 
verseny előtt egy hetet nem tudott edzeni és a karantén elhagyását engedélyező hatósági 
határozatot is a repülőgép indulása előtt néhány órával kapta meg.  

N 1x, Siska Bettina. Edző: Halmainé Mészáros Éva. 16 induló, 15. helyezés. Előfutam 3. hely, 8’28,4”. 
Az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A versenyzőnk sokáig együtt haladt a mezőnnyel, de az 
ifjúsági korú versenyzőnk a táv második felében egyre messzebb került a továbbjutást érő helytől. 
Reményfutam 4. hely, 8’27,5”. A reményfutamból az első három helyezett jutott a középdöntőbe. 
Fiatal versenyzőnk bátran kezdett, a táv eléjén együtt haladt a mezőnnyel, de a második 1000m-en 
lemaradt a továbbjutásról, a „C” döntőbe jutott. „C” döntő 3. hely, 8’03,2”. A teljesítmény és a 
helyezés elfogadható. Az ifjúsági korú versenyzőnk indulásának elsődleges oka, hogy a bizonytalan ifi 
EB indulás miatt kapjon versenyzési lehetőséget, motivációt, mert a hazai ifi mezőnyből kiemelkedik 
és a hazai válogatón az U23-as mezőnyben is helyt állt.  

mailto:http://results.imas-sport.com/imas/regatta.php?competition=wettkampf_236
http://www.worldrowing.com/events/2020-european-rowing-under-23-championships/event-information
http://www.worldrowing.com/events/2020-european-rowing-under-23-championships/event-information


N 2x, Benda Orsolya-Zsiros Janka. Edző: Lőrincz Attila. 11 induló, 11. helyezés. Előfutam 6. hely, 
7’39,0”. Csak a futam győztes került közvetlenül a döntőbe. Erre a magyar csapatnak nem volt esélye, 
a futamot közepes tempóban evezték végig. Reményfutam 4. hely, 7’48,5”. Az első két helyezett 
jutott az „A” döntőbe. Csapatunk maximális pályát ment, de ezzel is a „B” döntőbe jutottak. „B” 
döntő 5. hely, 7’27,0”. A teljesítmény és a helyezés gyenge. A csapat versenyen mutatott szereplése 
messze elmaradt a várakozásoktól, mert a válogatón és az EB felkészülési edzőtáborban jó formát 
mutattak. A versenyen fizikailag és főleg technikailag maradtak el önmaguktól. A formaidőzítés nem 
sikerült.   

F 2x, Szabó Gábor-Újhelyi Mihály. Edző: Dani Zsolt. 19 induló, 15. helyezés. Előfutam 4. hely, 6’46,5”. 
Az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe. Csapatunk sokáig versenyben volt a továbbjutást 
jelentő második helyért. Fiatal csapatunk a táv végén maradt le a továbbjutásról. Reményfutam 5. 
hely, 7’05,6”, amellyel a „C/D” középdöntőben folytatták a versenyt. Jó pályát mentek, de az U23-as 
mezőny még erős volt nekik. „C/D” középdöntő 1. hely, 6’37,8”, amellyel a „C” döntőben folytatták a 
versenyt. Végig vezetve biztosan nyerték a futamot. „C” döntő 3. hely, 6’36,1”. A teljesítmény és a 
helyezés elfogadható. Az ifjúsági korú csapatunk bátran, jól versenyzett, szoros versenyeket vívott, 
de az U23-as mezőny még erős volt nekik.  A csapat indulásának elsődleges oka, a női 1x-hez 
hasonlóan, hogy a bizonytalan ifi EB indulás miatt kapjanak versenyzési lehetőséget, motivációt, mert 
a hazai ifi mezőnyből kiemelkedtek és a hazai válogatón az U23-as mezőnyben is helyt álltak.  

F ks 2x, Galcsó Vencel-Turi Péter. Edző: Pető Tímea. 17 induló, 11. helyezés. Előfutam 5. hely, 
7’01,4”. Az első két helyeztt jutott a középdöntőbe. Csapatunk bátran, jól kezdett, de hamar kiderült, 
hogy nincs esélyük a közvetlen továbbjutásra. A táv második felét közepes tempóban teljesítették. 
Reményfutam 2. hely, 6’59,7”, amellyel az „A/B” középdöntőbe jutottak. Az első három jutott 
tovább, csapatunk jó teljesítménnyel, jó versenyzéssel jutott tovább. „A/B” középdöntő 5. hely, 
6’42,3”, amellyel a „B” döntőbe jutottak. Az első három helyezett jutott az „A” döntőbe. Erre 
csapatunknak, bár mindent megpróbáltak nem volt esélye, végig a mezőny végén haladtak. „B” 
döntő 5. hely, 6’44,0”. A teljesítmény és a helyezés elfogadható. Technikailag teljesítik a nemzetközi 
szintet, de a fizikai képességekben elmaradnak az U23-as élmezőnytől. Látszott rajtuk a nemzetközi 
versenyrutin hiánya is. A csapattól jobb helyezést reméltem a válogatón mutatott teljesítmény 
alapján.  

F ks 2-, Derekas Ambrus-Szalai Andor. Edző: Bartos Nándor. 7 induló, 7. helyezés. Előfutam 4. hely, 
7’17,3”. Csak a futam győztes került közvetlenül a döntőbe. A csapat 1000m-ig a mezőnnyel haladt a 
3. helyen, de nem volt esélye a továbbjutásra, ezért a táv második felét közepes tempóban evezték 
végig. Reményfutam 5. hely, 7’21,6”. Az ifjúsági korú csapatunk az utolsó 100m-ig „A” döntős helyen 
haladt, de a finis az osztrák csapatnak jobban sikerült. Nem kerültek döntőbe, ezzel a 7. helyen 
fejezték be a versenyt. A teljesítmény és a helyezés gyenge. Fiatal csapatunk nagyon megilletődötten 
versenyzett életük első nemzetközi versenyén, még ifjúsági korúak. Ha fizikailag fejlődnek, a 
következő néhány évben sikeresek lehetnek a férfi U23 könnyűsúlyú szakágban. 

F 2-, Koncsik Dominik-Porvázsnyik Patrik. Edző: Pergel László. 11 induló, 10. helyezés. Előfutam 6. 
hely, 7’24,1”. Csak a futam győztes került közvetlenül a döntőbe. Erre a magyar csapatnak nem volt 
esélye, a futamot közepes tempóban evezték végig. Reményfutam 4. hely, 7’10,2”, amellyel a „B” 
döntőben folytathatták a versenyt. „B” döntő 4. hely, 6’49,9”.  A körülményekhez képest a 
teljesítmény és a helyezés elfogadható. A csapat eredetileg Koncsik- Juhász ifjúsági páros lett volna 
(az ifi csapat indulásának indoka megegyezik a másik két ifi csapat indulásának okaival), de Juhász 
második Covid-19 tesztje pozitív lett, ezért a tartaléknak nevezett Porvázsnyikkal indult a versenyen. 
A verseny helyszínen ültek össze, ez meglátszott a teljesítményükön, technikailag nem volt összhang 
csapatban. Futamról-futamra jobban mentek, küzdöttek, de az akarat erre a helyezésre volt elég.  

F 4-, Király Miklós- Dobai Tamás- Király Csaba- Gerei Tamás. Edző: Ambrus Gábor. 10 induló, 9. 
helyezés. Előfutam 3. hely, 6’29,1”. Az első két helyezett közvetlenül a döntőbe került. Csapatunk 
1000m-ig versenyben volt a tovább jutásért, 2-3 másodpercre voltak a továbbjutó görög csapattól, de 



nem tudtak felzárkózni, ezért a táv további részét közepes tempóban tették meg. Reményfutam 5. 
hely, 6’32,1”, amellyel a „B” döntőben versenyezhettek tovább. Az első két helyezett jutott az „A” 
döntőbe. Csapatunk 1000m-ig volt versenyben a mezőnnyel, de a továbbjutás nem sikerült. „B” 
döntő 3. hely, 6’09,8”. Szoros, látványos verseny volt. Az első három helyezett között 0,5 másodperc 
volt a különbség. A válogatón és az edzőtáborban mutatott teljesítményük alapján jobb helyezést és 
teljesítményt vártam a csapattól.  

F 4+, Tallos Farkas- Hopp Márton- Papp Benedek- Domokos Mátyás, kormányos Kerekes Kristóf. 
Edző: Pergel László. 8 induló, 8. helyezés. Előfutam 4. hely, 7’00,2”. Csak a futam győztes került 
közvetlenül a döntőbe. Erre a magyar csapatnak nem volt esélye, a futamot közepes tempóban 
evezték végig. Reményfutam 6. hely, 6’45,0”, a mellyel a „B” döntőbe jutottak. Az első négy helyezett 
jutott az „A” döntőbe. Csapatunk a táv elejétől a mezőny végén haladt, nem volt esélyük a 
továbbjutásra. „B” döntő 2. hely, 6’32,6”. Csapatunk végig a második helyen evezett, nem tudták 
megközelíteni a futam győztes holland csapatot. A teljesítmény és a helyezés gyenge. A válogató 
eredmények alapján (három héttel a verseny előtt) összeállított csapatnak a versenyzők elmondása 
alapján nem volt elég idő az összeevezésre. A változtatást az indokolta, hogy az eredetileg készülő 
négyesben csapattag Kerekes-Porvázsnyik páros a válogatón sokkal kikapott a Tallos-Domokos 
párostól. A csapat lehet, hogy nem lett jobb, sőt lehet, hogy gyengébb lett, de a helyezésen ez nem 
változtatott és így a kihirdetett válogatási elvek érvényesültek. 

F 4x, Pálfai Csikó- Szklenka Bence- Pajor Krisztián- Szász Gergő. Edző: Danó Károly. 13 induló, 12. 
helyezés. A futam első három helyezettje jutott közvetlenül a középdöntőbe. Csapatunk megpróbált  
közvetlenül tovább jutni, 1000m-ig versenyben volt a mezőnnyel, de a táv második felében 
lemaradtak a továbbjutásról. Reményfutam 2. hely, 6’30,8”, amellyel továbbjutottak az „A/B” 
középdöntőbe. Jól versenyeztek, jó teljesítményt mutattak. „A/B” középdöntő 6. hely, 6’31,8”, 
amellyel a „B” döntőben versenyezhettek tovább. A csapat 1000m-ig próbált továbbjutó helyen 
evezni, de a továbbjutó első három helyezettől jelentősen lemaradtak, ezért a második 1000m-t 
közepes tempóban evezték le. „B” döntő 6. hely, 6’19,4”. Fiatal csapatunk jól versenyzett, a táv 
elején a mezőny élén haladt csak a finisben maradtak le az ellenfelektől. Látványos, izgalmas, szoros 
verseny volt. A három elsőéves U23-as és egy ifjúsági korú versenyzőkből álló csapat teljesítménye 
elfogadható. A csapatba az ifjúsági Pálfai a felkészülés során megsérült Danó helyett ült be. Pálfai jó 
képességű ifi versenyző, de Danót nem tudta pótolni.  

F ks 4x, Bridge Henri,-Szöllősi Balázs- Fenyődi Tamás- Czinege Tamás. Edző: Bartos Nándor. 8 induló, 
8. helyezés. Előfutam 4. hely, 6’30,1”. Csak a futam győztes került közvetlenül a döntőbe. A csapat 
1000m-ig a mezőnnyel haladt a 2-3. helyen, de nem volt esélye a továbbjutásra, ezért a táv második 
felét közepes tempóban evezték végig. Reményfutam 5. hely, 6’24,4”, a mellyel a „B” döntőbe 
jutottak. Az első négy helyezett jutott az „A” döntőbe. A csapat mindent megpróbált a 
továbbjutásért, többször felzárkózott  az élen haladókra, de a  fiatal csapatnak még erősödni kell az 
U23-as mezőnyhöz. „B” döntő 2. hely, 6’11,4”. A két ifjúsági korú versenyzővel induló csapatunk 
motiváltan versenyzett, az utolsó 100m-ig vezetett az osztrák csapatnak, de a finis jobban sikerült az 
ellenfélnek. Tehetséges fiatal csapat, ha fizikailag erősödnek, egy-két év múlva eredményesek 
lehetnek ebben a szakágban.  

N 4x, Szili Dorina- Daka Zsófia- Gosztola Orsolya- Galcsó Flóra. Edző: Pető Tímea. 9 induló, 9. 
helyezés. Előfutam 5. hely, 7’06,6”. Csak a futam első két helyezettje jutott közvetlenül a döntőbe. 
Erre a magyar csapatnak nem volt esélye, a futamot közepes tempóban evezték végig. Reményfutam 
4. hely, 7’14,6”, amellyel a „B” döntőben folytathatták a versenyt. Két csapat jutott az „A” döntőbe, 
erre a csapatnak nem volt esélye. „B” döntő 3. hely, 6’53,0”. A teljesítmény és a helyezés gyenge. A 
csapattól az egyéni fizikai képességek alapján jobb teljesítmény lett volna elvárható, csapatként nem 
működtek jól. A csapat egy teszt sorozat eredménye alapján lett kialakítva, amelyben hét versenyző 
vett részt. A válogató eredmények alapján egy változtatást javasoltam a csapat felkészítő edzőjének. 
Elek Borókát javasoltam Szili vagy Daka helyett, de a csapatban érintett edzők és versenyzők 



ellenállása és ellenszenve miatt Elek és edzője Ficsor úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a 
csapatban. 

Eredmény rangsor táblázat a világcsúcsok százalékában: 

 

 

Az U23-as csapat teljesítménye és eredményessége elmaradt az elvárhatótól és messze elmaradt az 
elmúlt években megszokottól. Az eredményességben várható volt a visszaesés, mert az utóbbi évek 
legjobb, legeredményesebb U23-as versenyzői ( Preil, Gadányi, Ács, Bácskai, Furkó, Szabó B.) 
kiöregedtek ebből a korosztályból és ezen az EB-n extra erős mezőny volt. Jellemző, hogy 
versenyzőink az utolsó két U23-as évükben eredményesek, ahogy Szabó Márton ebben az évben. 
Csapataink önmagukhoz képest is gyengébben szerepeltek az elvártnál.  Minden csaptunk és 
versenyzőnk jobb formát mutatott a válogatókon és az Országos Bajnokságon is. A forma hanyatlás 
okai lehettek a késői válogató, a rövid felkészülési időszak, a kevés verseny és az EB felkészülés utolsó 
hetében a járvány helyzet, a pozitív tesztek miatt kialakult feszült, ideges, néha már hisztérikus 
helyzet.  

A versenyen az időjárás szélsőséges volt. Szinte percenként változott a szél ereje, iránya, a 
hőmérséklet. Előfordulhattak olyan futamok, amikor a két szélső pálya között jelentős különbség 
lehetett, de a magyar csapatok eredményességét ez nem befolyásolta. 

Rendkívüli helyzet a versenyen egy történt, Siskának begyulladt a szeme. A FISA orvos beutalta egy 
helyi szemklinikára, vizsgálat és gyógyszeres kezelés után folytathatta a versenyt. A versenyző szerint 
ez nem befolyásolta az eredményét. A csapat többi tagja egészségesen, fegyelmezetten versenyzett. 

 

Utazás, szállás, étkezés 

A csapat repülőgéppel utazott a versenyhelyszínre. Az utazással és a transzferrel nem volt probléma. 
A FISA szállás-étkezés jó volt. A helyben közlekedést a szervezők által biztosított shuttle járatokkal 
oldotta meg a csapat. A járatok az első napi kisebb késések után pontosan indultak, bár előfordult, 

A versenyen elért legjobb idő lett értékelve.

Ez a  százalékos eredmény táblázat az átlagostól pontatlanabb képet mutat, 

mert a szél iránya és erőssége folyamatosan változott.

# név osztály idő cél idő eredmény induló/helyezés

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6 Oszlop7

1. Szabó M. F U23 1x 07:02,7 06:42,9 95,32 19/4

2. Szőllösi- Bridge- Fenyődi- Czinege F U23 ks 4x 06:11,4 05:47,2 93,48 8/8

3. Király Cs.- Király M.- Dobai- Gerei F U23 4- 06:09,8 05:44,3 93,10 10/9

4. Turi -Galcsó F U23 ks 2x 06:42,3 06:13,6 92,87 17/11

5. Újhelyi- Szabó G. F U23 2x  06:36,1 06:07,5 92,78 19/15

6.  Koncsik-Porvázsnyik F U23 2- 06:49,9 06:20,0 92,71 11/10

7. Siska N U23 1x 08:03,2 07:27,2 92,55 16/15

8. Tallós- Domokos- Hopp- Papp B.- kor.: Ker F U23 4+ 06:32,6 06:03,0 92,46 8/8

9. Szili- Daka-Gosztola- Galcsó N U23 4x 06:53,0 06:19,1 91,79 9/9

10. Benda- Zsíros N U23 2x 07:27,0 06:47,0 91,05 11/11

11. Pálfai- Szklenka-Pajor- Szász F U23 4x 06:19,4 05:39,6 89,51 13/12

12. Szalai- Derekas  F U23  ks 2- 07:17,3 06:26,4 88,36 7/7



hogy a buszokon nagy volt a zsúfoltság. A pályán és a szálláson a szervezők a higiéniás szabályok 
betartására fokozottan figyeltek.  

Terv, tény táblázat: 

U23 Európa-bajnokság        2020.09.05-06.          Duisburg/Németország 

Tervezett csapatok Terv Tény 

Férfi egypárevezős Nem volt tervezve 4. 

Férfi négypárevezős/kétpárevezős 3-6. 12. 

Férfi négypárevezős/kétpárevezős 3-6. 15. 

Férfi nyolcevezős/négyes 4-6. 9. 

Férfi kormányos négyes Nem volt tervezve 8. 

Férfi kormányos nélküli kétevezős 5-8. A 8+ tartaléka. 10. 

Női kétpárevezős 5-8. 11. 

Női négypárevezős 5-8. 9. 

Női kormányos nélküli négyevezős 6-9. Nem indult csapat 

Női ks kétpárevezős 6-9. Nem indult csapat 

Női egypárevezős Nem volt tervezve 15. 

Férfi ks kétpárevezős Nem volt tervezve 11. 

Férfi ks kétevezős Nem volt tervezve 7. 

Férfi ks négypárevezős 5-8. 8. 

 

Felnőtt EB felkészítő edzőtáborok, 2020.09.21-10.03., Dunavarsány, klubhelyszín (Vác, Szolnok, 
Külker, MTK, FEC, Győr) 

A válogató után megtörténtek a csapat kijelölések és a kijelölt csapatok megkezdték az edzőtábori 
felkészülést. 

Dunavarsányban készült: F 1x, N 2x, 3 fő versenyző és 1 fő edző. 

Szolnokon készült: F 2-, 2 fő versenyző és 1 fő edző. 

Vácon készült: Fks 1x, F 2x, 3 fő versenyző és 1 fő edző. 

FEC telepen készült: Nks 2x, 2 fő versenyző és 1 fő edző. 

MTK telepen készült: Nks 1x, 1 fő versenyző és 1 fő edző. 

Külker telepen készült: N 1x, 1 fő versenyző és 1 fő edző. Bertus végül sérülés miatt nem indult a 
versenyen. 

Győrben készült: Fks 4x, 4 fő versenyző és 1 fő edző. 

Az edzőtáborokat a MESZ finanszírozta. 

 



Felnőtt EB értékelés 

Felnőtt Európa-bajnokság, 2020.10.09-11., Poznan, Lengyelország. 

A verseny teljes jegyzőkönyve az alábbi címen található: 

http://www.worldrowing.com/events/2020-european-rowing-championships/schedule-results 

A versenyen 31 ország 568 versenyzője 233 csapatban indult. 

Csapatok, eredmények, értékelés: 

F 1x, Pétervári-Molnár Bendegúz. Edző: Molnár Zoltán. 23 induló, 23. helyezés. Előfutam 6. hely, 
7’33,8”. Csak a futamgyőztes jutott közvetlenül az „A/B” középdöntőbe. Erre a versenyzőnknek nem 
volt esélye, a távot közepes tempóban evezte végig. Reményfutam 5. hely, 7’12,8”, amellyel a „C/D” 
középdöntőbe jutott. Az első két helyezett került az „A/B” középdöntőbe. Versenyzőnk maximális 
pályát evezett, de ezzel sem tudott a felső ágra kerülni. „C/D” középdöntő 5. hely, idő nélkül (hibás 
időmérés), amellyel a „D” döntőbe jutott. Végig a mezőny végén haladt, nem volt esélye a „C” 
döntőre. „D” döntő 5. hely, 7’10,6”. Ismét utolsó helyezés. A képességeihez képest fizikailag és 
technikailag gyenge teljesítmény az egész versenyen.   

Fks 1x, Galambos Péter. Edző: Rapcsák Károly. 16 induló, 5. helyezés. Előfutam 1. hely, 7’08,3”, 
amellyel közvetlenül az „A/B” középdöntőbe jutott. Végig vezetve biztosan nyerte a futamát. „A/B” 
középdöntő 2. hely, 7’01,9”, ezzel az „A” döntőbe jutott. Sokáig vezetett, csak a finist engedte el a 
biztos továbbjutás tudatában. „A” döntő 5. hely, 7’06,4”. Péter szerint a döntőben technikailag nem 
ment jól, nem találta a ritmust, a hajó hajtást. Az előzetesen várt érem elmaradt, ennek ellenére a 
helyezés és a teljesítmény jó. 

N 2x, Gadányi Zoltána- Preil Vivien. Edző: Molnár Zoltán. 10 induló, 8. helyezés. Előfutam 3. hely, 
7’15,7”.  Az első két helyezett jutott közvetlenül az „A” döntőbe. Csapatunk mindent megtett a 
továbbjutásért, sokáig a második helyen haladtak. A táv közepén a román és az olasz csapat erősített, 
ezzel eldöntötték a továbbjutást. Remény futam 6. hely, 7’32,6”, amellyel a „B” döntőben 
folytathatták a versenyt. Csapatunk ismét jól kezdett, megpróbáltak az „A” döntőbe jutni, de a táv 
közepétől egyre távolabb kerültek a továbbjutást jelentő első két helytől. A táv második felét közepes 
tempóban evezték le, készültek a „B” döntőre. „B” döntő 2. hely, 7’21,9”. A csapat jól versenyzett, 
egy nagy finissel szerezték meg a futamban a második helyezést. Motiváltan versenyeztek, fejlődtek 
tavaly óta. Első éves felnőttként helyezés és a teljesítmény elfogadható. 

F 2x, Bácskai Máté- Ács Kristóf. Edző: Mácsik Miklós. 17 induló, 13. helyezés. Előfutam 5. hely, 
6’42,6”. Az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe. Csapatunknak a klasszis svájci és román 
csapat ellen nem volt esélye a továbbjutásra, csak az első 500m-t evezték verseny tempóban le. 
Reményfutam 4. hely, 6’25,3”, amellyel a „C” döntőbe jutottak. Az első három helyezett jutott a 
középdöntőbe. Csapatunk sokáig versenyben volt a fehérorosz csapattal a továbbjutásért, de a finist 
már bírta a fiatal csapatunk, jól versenyeztek, maximális pályát eveztek. „C” döntő 1. hely, 6’24,6”. 
Ismét motiváltan, jól versenyeztek. Nagy csatában, egy jó finissel szerezték meg a futam győzelmet. 
Első éves felnőttként helyezés és a teljesítmény elfogadható. 

N ks 2x, Abid Syham- Csepel Zsófia. Edző: Pető Tímea. 16 induló, 15. helyezés. Előfutam 5. hely, 
7’38,4”. Az első két helyezett jutott a középdöntőbe, erre a csapatnak nem volt esélye, ezért közepes 
tempóban evezték le a távot. Reményfutam 5. hely. 7’24,2”, amellyel a „C” döntőbe kerültek. Az első 
három került a középdöntőbe. Csapatunk megpróbált továbbjutni, sokáig a mezőnnyel haladtak, de a 
táv második felében egyre jobban lemaradtak a továbbjutóktól. „C” döntő 3. hely, 7’31,7”. A német 
és az orosz csapat egyértelműen jobb volt, a magyar csapat a cseh csapattal harcolt a jobb 
helyezésért. A táv nagy részében a csehek vezettek, de a finisben sikerült megelőzni őket. A csapat 
motiváltan versenyzett, de fizikai képességekben elmaradnak a nemzetközi mezőnytől. A helyezés és 
a teljesítmény gyenge. 

http://www.worldrowing.com/events/2020-european-rowing-championships/schedule-results


F 2-, Simon Béla- Juhász Adrián. Edző: Molnár Dezső. 14 induló, 13. helyezés. Előfutam 4. hely, 
6’45,0”, amellyel a reményfutamban folytatták a versenyt. A futam bíztatóan kezdődött, csapatunk a 
szokásos taktikájával kezdett, 1-2”-el lemaradva a továbbjutó helytől haladtak az utolsó 500m-ig, 
ahonnan a tőlük megszokott nagy finissel próbáltak továbbjutni. Sajnos ezúttal a finis nem működött, 
a német csapat tudta tartani a minimális előnyét és a legvégén már ki is engedett a magyar csapat. 
Reményfutam 4. hely, 6’43,0”. Ismét az első három jutott tovább, de most nem volt esély a 
továbbjutásra. A délelőtti futam sokat kivett belőlük és lelkileg is megviselte őket. Ez a pálya nagyon 
gyengére sikerült a csapatnak. „C” döntő 1. hely, 6’50,9”. Egy gyenge orosz csapatot előztek meg. A 
helyezés és a teljesítmény gyenge.   

Nks 1x, Polivka Dóra. Edző: Goretti Eros. 11 induló, 9. helyezés. Előfutam 3. hely, 8’00,9”. Csak a 
futam győztes került közvetlenül a döntőbe. Erre a magyar csapatnak nem volt esélye, ennek ellenére 
a futamot erős tempóban evezte végig. Reményfutam 3. hely, 7’56,3”, amellyel a „B” döntőben 
folytathatta a versenyt. Az első két helyezett jutott a döntőbe. A versenyzőnk mindent megpróbált a 
döntőbe kerülésért, a táv elején sokáig vezetett, de nem bírta a saját maga által diktált erős iramot. A 
táv második felében az orosz és a lengyel versenyző „leutazta”. „B” döntő 3. hely, 8’05,2”. Az előző 
futam ismétlése, nagyon erős kezdés, de ezt nem bírta csak 1000m-ig. Szoros verseny volt, az első 
négy helyezett egy hajón belül volt. Dóra motiváltan versenyzett, szerintem a taktikában hibázott, a 
nagyon erős kezdések nem vezettek eredményre. A helyezés és a teljesítmény  elfogadható. 

F ks 4x, Forrai Dávid- Szigeti Roland- Furkó Kálmán- Szabó Bence . Edző: Alföldi Zoltán. 4 induló, 4. 
helyezés. Helyosztó futam 4. hely, 6’22,3”. Tétnélküli verseny, csak végig evezték a távot. Döntő 4. 
hely, 6’18,9”.  A csapatunk a fizikai képességekben marad el a nemzetközi szinttől.  A helyezés jó, a 
teljesítmény gyenge. 

  

Eredmény rangsor táblázat a világcsúcsok százalékában: 

 

 

A felnőt csapat teljesítménye és eredményessége elmaradt az elvárhatótól. Az olimpiai 
versenyszámokban kitűzött kvóta szerzési szinteket csak a N 2x (Preil- Gadányi) teljesítette. Az EB-n 
mutatott teljesítményekkel a többieknek nincs esélyük a kvóta szerzésre, ehhez nagy mértékű 
javulásra lenne szükség. Erre a legtöbb esélye a F 2- (Simon- Juhász) csapatnak van. Ők már többször 
bizonyítottak, néha megvillannak. Következetes munkával és több motivációval újra elérhetik 
nemzetközi szintet. A F 2x (Ács- Bácskai) kiváló képességű fiatal csapat, de még kell egy-két év, hogy 
beleerősödjenek ebbe a nagylétszámú, sűrű nemzetközi mezőnybe. A F 1x (Pétervári) teljesítménye 
ezen az EB-n nagyon gyenge volt, az utóbbi évek legrosszabb formáját mutatta technikailag és 

A versenyen elért legjobb idő lett értékelve.

# név osztály idő cél idő eredmény induló/helyezés

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6 Oszlop7

2. Galambos F ks 1x 07:01,9 06:41,0 95,05 16/5

5. Ács-Bácskai F 2x  06:24,6 05:59,7 93,53 17/13

3. Pollivka N ks 1x 07:56,3 07:24,4 93,30 11/9

8. Abid-Csepel N ks 2x 07:24,2 06:47,6 91,76 16/15

4. Simon-Juhász F 2- 06:43,0 06:08,5 91,44 14/13

6. Preil- Gadányi N 2x 07:15,7 06:37,3 91,19 10/8

1. Pétervári F 1x 07:10,6 06:30,7 90,73 23/23

7. Szabó B.-Szigeti-Furkó-Forrai F ks 4x 06:18,9 05:42,7 90,45 4/4



fizikailag is. A szintén olimpiai versenyszámban induló Nks 2x (Abid- Csepel) teljesítménye a fizikai 
képességüknek megfelelő volt, kihozták magukból a maximumot. Nem ők a lehetséges legerősebb 
csapatunk, de súly és személyes problémák miatt nem tudtuk kialakítani az ideális csapatot.  A nem 
olimpiai számokban indulók közül a Fks 1x (Galambos) teljesítménye jó, bár az érem szerzés nem 
sikerült. A Nks 1x (Polivka) teljesítmény elfogadható, dicséretes a motiváltsága. Őrá elsősorban a Nks 
2x-ben számítunk. A Fks 4x csapattagok is, mint lehetséges Fks 2x indulók lettek indítva ezen az EB-n. 
A versenyre tervezve (nevezve is volt) volt még a N 1x versenyszámban  Bertus Kitti indulása, de ő a 
verseny előtt egy héttel megsérült.  

Pető Zsolt para versenyzőnk jó eredményt ért el, de róla az edzője, aki a para szakág vezetője, Nagy 
Gábor készít beszámolót. 

A versenyen az időjárás hűvös, szeles volt, amely azonban a verseny eredményeket nem befolyásolta, 
nem voltak pálya előnyök, reális eredmények születtek. 

Rendkívüli helyzet a versenyen nem történt. Mindenki fegyelmezetten, sportszerűen viselkedett a 
versenyen. 

Utazás, szállás, étkezés 

A csapat 4 darab kisbusszal utazott a versenyre. Három a sportolókat szállította és kb. 9 óra alatt 
értek a verseny helyszínre. A negyedik a hajószállítót húzta, ennek a menetideje kb. 13 óra volt. A 
FISA szállás-étkezés jó volt. A helyben közlekedést a saját kisbuszainkkal oldottuk meg. A pályán és a 
szálláson a szervezők a higiéniás szabályok betartására fokozottan figyeltek.  

Terv, tény táblázat 

Európa-bajnokság        2020.10.09-11.          Poznan/Lengyelország 

Tervezett csapatok Terv Tény 

Férfi egypárevezős 8-12. 23. 

Férfi ks kétpárevezős 8-12. Nem indult csapat 

Férfi ks egypárevezős 1-3. 5. 

Férfi kormányos nélküli kétevezős 6-10. 13. 

Férfi kétpárevezős 8-12. 13. 

Női egypárevezős 8-12. Nem indult csapat 

Női ks egypárevezős Nem volt tervezve 9. 

Női ks kétpárevezős 8-12. 15. 

Női kétpárevezős 6-10. 8. 

Férfi ks négypárevezős 6-10. 4. 

Női kormányos nélküli kétevezős 8-12. Nem indult csapat 

 

 

A fő célok megvalósulásának értékelése 

Az Olimpiai pótkvalifikációs versenyek a  2020. évben törölve lettek, ezért kvótaszerzési lehetőség 
nem volt. 



Eredményességben a felnőtt és az U23-as válogatott messze elmaradt az elmúlt évek átlagától és a 
tervezettől. A lehetséges okok a versenybeszámolók fejezetben részletesebben ismertetve vannak, 
de általánosan elmondható, hogy a fizikai képességekben van jelentős elmaradás a nemzetközi 
szinttől. 

Eredményességi táblázat 

 

 

Pontszámítási magyarázat: 

VB: 1-8 helyezés, 8-7-...-2-1 pont. 

EB: 1-6 helyezés, 6-5-…-2-1 pont. 

U23 VB: 1-8 helyezés, 8-7-…-2-1 pont. 

U23 EB: 1-6 helyezés, 6-5-…-2-1 pont. 

Nem olimpiai versenyszámok: 0,5x a pontszám. 

 

Létszám adatokban nincs lényeges eltérés, mert az U23 EB indulók között 9 fő még ifjúsági korú volt. 
A létszám növelő programok folytatása továbbra is fontos feladat, főleg az U23-as korosztályban. Ez 
nem feltétlenül U23-as EB, VB indulást jelent, de bővebb létszámban kell összetartó, csapat építő 
táborokat tartani és kisebb nemzetközi versenyen (pl.: Bled) csapatokat indítani a motiváció 
fenntartására és a nemzetközi rutin megszerzésére. Ebben az évben a járvány miatt a létszámnövelő 
programok elmaradtak, ennek minimális kompenzálása volt a bővebb U23 EB létszám. 
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Nemzetközi versenyen indult létszám adatok 

 

 

 

 

Szeged, 2020. október 20.                                                                                             Szierer János 

                                                                                                                              Felnőtt szövetségi Kapitány 
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