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A bizottság a betervezett alábbi programokat a MESZ által biztosított 3 millió 

forintos költségvetési keretből hajtotta végre.  

 

Legrégebbi programunk a négyfordulós túraverseny sorozat, amelyen 11 

egyesület, 155 sportoló, 58 hajóval, vett részt.  

Az indulók közül 40 evezős hajóban 121 evezős és 18 egyéb hajóban 40 fő 

evezte le a megfelelő értékeléshez szükséges távokat. Az egyéb indulók 

létszáma bizonyítja, hogy nemcsak az evezősök körében népszerű ez a 

rendezvény. Az evezősök indulók közül - igaz, hogy csak Budapest északi 

egyesületeiből – sokan indultak olyanok is, akik a rendestávú versenyeken is 

részt vesznek, de még vidéki egyesület tagjai is voltak a résztvevők között.     

 

Meg kell említeni, hogy a fordulók lebonyolításában, hasonlóan az előző 

évekhez 2019-ben is aktívan, önkéntes munkával vett részt az Acélöntő Sk- ból 

Erdélyi Gézáné, Kertész Lászlóné, Hemrick Ferenc, Podhorszky Jolán, a BEE- 

ből Szíj Ágnes, és a versenyek indítóállomását befogadó egyesületből a VSC- 

ből Wagner Mihály, valamint Cseh László. Munkájukért ezutón is köszönetemet 

fejezem ki! 

 

Ez mellett a versenysorozat mellett a meghirdetett Extrém4 versenysorozatot is 

szerveztük. 

 

2019. augusztus 2- án került megrendezésre a Budapest – Baja Regatta, ahol 31 

evezős és 12 egyéb hajóval 79 evezős és 31 fő egyéb - kajakos, kenus, 

sárkányos, összesen 110 fő induló vett részt. 

Sajnos leevezés közben olyan erős vihar csapott le a mezőnyre, hogy a 43 induló 

hajóból 1 hajót Dunaföldváron, 1-t Pakson, 13-t pedig Kalocsán kellett 

kimenteni.  

Mivel a verseny második napjára a sprint verseny idejére is vihart jósoltak az 

időjárás előrejelzések ez a verseny nem lett megtartva.  

 

A bizottság 2019. augusztus 23- án, 3. alkalommal tudta megrendezni a 

Szigetköz Regattát, ahol 9 magyar és 1 osztrák egyesület 17 csapatának 77 fő 

versenyzője 17 hajóban 13 Gig- ben és 4 kielboat- ban indult el. A verseny rajtja 

és célja is a Mosoni Dunán, Dunakilitinél volt.      

 



A következő verseny augusztus 31-én, a Tisza- tavon szintén 3. alkalommal 

megrendezett Nemzetközi Tájékozódási Verseny volt, melyen 8 egyesület, 20 

hajóval, - 4 4x+, 9 Gig, 7 kielboat - 86 versenyző indult a tavon kitűzött 

állomások megtalálásának és a táv teljesítésének.  

Ezen a versenyen 2019- ben több versenyző indult, mint a Budapest – Baja 

Regattán.  

 

Az Extrém4 versenyek utolsó állomása a szeptember 29- én Balatonfüreden a 

Széchenyi Balatoni Regatta volt, ahol 6 egyesület 120 versenyzője 17 GIG-ben 

és 10 kielboat-ban állt Balatonfüreden rajthoz és evezett el a Tihanyi fordítóig, 

ahonnan a rajthelyen lévő célba kellett visszaevezni. 

A verseny végén 2019-ben is emlék kupát vehetett át az a 19 versenyző, aki a 

meghirdetett Extrém4 versenyei közül, legalább 3 rendezvényen részt vett.  

A verseny a résztvevőknek és a nagyszámú érdeklődőnek is bebizonyította, 

hogy a Balatonon is lehet evezni és van létjogosultsága az evezésnek is! 

 

Ezekre a versenyekre - segítve az induló egyesületeket, a bizottság 2019- ben is 

biztosította a hajókat, lapátokat. A versenyzőknek csak le kellett utazniuk a 

helyszínre.  

 

Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az országos bajnokságon 

is helyt kaptak az amatőr- és túraversenyzők. 2019- ban 7 számban, 3 egyesület, 

13 hajóban, 49 főt indított, amelyekben az elrajtoló egységek ugyanolyan 

lelkesedéssel és erőbedobással teljesítették a távot, mint a többi versenyzők. 

 

Október 5-én volt megrendezve az 54. Szabados emlékverseny is, amin a KEK 

2, a BEE 2 csapattal indult, de az indulók között köszönthettünk egy amerikai 

csapatot is. A hagyományos szigetkerülést 16 versenyző teljesítette.   

 

Október 12- én rajtolt a Tass- MEC Hosszútávú Regatta. A mezőnyben 4 

egyesület, 7 hajóval és 17 versenyzővel vett részt. 

A leggyorsabb egységnek járó vándorkupa ebben az évben otthon maradt, mert a 

MEC 2x csapata nyerte azt el. 

 

A szabadidős versenyek közé tartozik a már szintén hagyományosnak nevezhető 

Mikulás Kupa, mely 11. alkalommal lett megtartva. Ebben az évben 4 egyesület 

12 hajóval és 58 fővel vett részt. 

 

Az értékelt időszakban sajnos hőségriadó, ill. a Dunai hajózási zárlat miatt 

elmaradt a Tahi forduló és a Külker Kupa. 

 

 

 



Lehet, hogyha csak versenyenként nézzük az induló hajók és versenyzők 

számát, akkor, az nem tűnik soknak, de ha összeségében vizsgájuk az 

eredményeket, akkor az 171 induló hajót és 623 versenyzőt jelent, amik nem 

elhanyagolható számok!  

 

A 2019. év értékelése mellett felvetődik a kérdés, hogy mi lesz az idei 

versenyekkel, rendezvényekkel.  

A kialakult járványügyi helyzet miatt természetesen nem tudjuk megtartani a 

négyfordulós túraversenyek közül a Szentendrei-, a Leányfalui-, és a Tahi 

fordulót valamint a Budapest- Baja Regattát. Ha lehet, akkor a hátralévő 

versenyeket, természetesen igazodva a szövetség többi versenyéhez meg akarjuk 

tartani. 

 

A beszámoló elején említettek mellett, kiknek munkáját megköszönöm, meg 

kell említenem azoknak a nevét is akik segítségével ezeket a versenyeket meg 

tudtuk szervezni, akik a bizottságban a tényleges munkát végezték. 

Bp- Baja Regatta – Budapesten Ott Zsuzsanna, Baján Nagyné Francsovics Edina 

Szigetköz Regatta – Válint Angéla 

Nemzetközi Tájékozódási Verseny Tisza- tó – Benda Orsolya és Kücsön Gyula,  

Széchenyi Balatoni Regatta – Házi Zsuzsanna  

Négyfordulós Túraverseny – Fischer Géza 

 

Felvetődik a kérdés, hogy mi értelme van ezeknek a versenyeknek?  

Csak ismételni tudom önmagam! 

Versenyzési lehetőséget, sikerélményt nyújtunk azoknak is, akik a regatta 

versenyeken már nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, legyen az akár 

idős, akár fiatal. Új színhelyekre vittük el az evezést, ezáltal egyre többen meg 

fogják ismerni, nőhet az evezős társadalom létszáma, még akkor is, ha az új 

tagok nem mindjárt nemzetközi szintű versenyzők lesznek, de a nagyobb 

létszámból jobban lehet majd meríteni.  

 

Budapest 2020. április 20. 

 

 

                                                                              Mihály Tibor 
   


