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Előzmények 

A 2019. évi verseny évadra 2019 januártól új szakmai vezetési model lett kialakítva. Ebben a 

modelben a válogatott szakmai irányítása a „Jelölő tanács” feadata. A tanácsot a Szakmai 

Igazgató vezeti, továbbá tagja a felnőtt és az UP kapitány. Ez a Tanács köteles tájékoztatni a 

Szakmai Alelnököt az elbírálásra kerülő megbeszélésekről vagy döntésekről. A Jelölő 

tanácsnak van joga a sportolókat és a csapatokat kijelölni válogatott csapatnak, akik 

megfeleltek a kiválasztási kritériumoknak. A Szakmai Igazgató felelős a Tanács minden 

határozatának nyilvános bejelentéséért, de csak ha a MESZ Elnöksége jóváhagyta a javasolt 

kiválasztási döntéseket. 

   

2019-re 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 létszámnővelő programok folytatása. 

 

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 

      Világbajnokság                          2019.08.25-09.01.            Linz/Ausztria 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kormányos nélküli kettes 7-11. „E” döntő, 25-28. 

Férfi egypárevezős 7-11. „E/F” döntő 25-36. 

Férfi ks egypárevezős 3-6. 2. 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős 7-10. Nem indult csapat 

Női kétevezős 7-11. 21. 

Női ks egypárevezős 7-12. Nem indult csapat 

Női kétpárevezős Nem volt tervezve 21. 

Férfi ks kétevezős Nem volt tervezve 4. 

 

A Világbajnokság a felnőtt korcsoport fő versenye. A versenyre a haza válogató, a Világ Kupák 

és az U23-as Világbajnokság eredményei alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 80 ország 1190 versenyzője 521 csapatban indult. 

A versenyen 10 fő versenyző 6 csapatban, 4 fő edző, orvos, gyúró, pszichológus, menedzser 

és a szövetségi kapitány vett részt. 

Ez a Világbajnokság egyértelműen kudarc volt. Csak a könnyűsúlyú csapataink teljesítménye 

kiváló, de ezek nem olimpiai versenyszámok. Az olimpiai versenyszámokban a kvótát érő 

helyezésektől messze elmaradtak a csapataink. A versenyen önmagukhoz képest is gyengén 
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szerepeltek. Ahhoz, hogy a pótkvalifikációs versenyeken eredményes csapataink legyenek fel 

kell tárni az elmúlt két (három) év hibáit és változtatni kell az eddigi felkészülési, finanszírozási 

és válogatási rendszeren.   

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 

 

 

Felnőtt Európa-bajnokság 

           Európa-bajnokság                   2019.05.31-06.02.          Luzern/Svájc 

Csapatok Terv Tény 

Férfi kormányos nélküli kettes 3-8. 14. 

Férfi egypárevezős 4-10. 21. 

Férfi ks egypárevezős 3-6. 1. 

Férfi kétpárevezős/négypárevezős 6-9. Nem indult csapat 

Női kétevezős 6-10. Nem indult csapat 

Női ks egypárevezős 7-12. Nem indult csapat 

 

Az Európa-bajnokság a felnőtt korosztály második számú versenye. A versenyre a hazai 

válogató és a Világ Kupa eredmények alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 37 ország 584 versenyzője 231 csapatban indult. 

A versenyen 4 fő versenyző 3 fő edző, orvos, gyúró, menedzser és a szövetségi kapitány vett 

részt. 

Az Európa-bajnokság Galambos csodálatos Győzelme miatt eredményes és sikeres volt. A 

férfi 2- csapat egy jó pályát ment, ha tudnak fizikailag javulni, 3-4 másodpercet gyorsulni és 

egy versenyen 2-3 jó pályát jól teljesíteni, reális cél a kvóta szerzés. Az férfi 1x csapat az EB-

n mutatott teljesítménye alapján messze van kvótát érő helyezésektől. 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 
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U23-as Világbajnokság 

                   U23 Világbajnokság                2019.07.24-28.               Sarasota/USA 

Csapatok Terv Tény 

Férfi négypárevezős/kétpárevezős 1-6. 11. 

Férfi kn. négyevezős/nyolcevezős 6-10. 8. 

Férfi ks egypárevezős 6-11. Nem indult csapat 

Férfi ks kétevezős Nem volt tervezve 3. 

Női egypárevezős/kétpárevezős 5-9. 3. 

Női kétevezős 7-12. Nem indult csapat 

Női ks egypárevezős 7-12. Nem indult csapat 

 

Az U23-as Világbajnokság a korcsoport fő versenye. A versenyre a haza válogató és a bledi 

verseny eredményei alapján lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 52 ország 675 versenyzője 246 csapatban indult. 

A versenyen 18 fő versenyző, 4 fő edző, menedzser és a szövetségi kapitány vett részt. 

A verseny a két harmadik helyezés miatt eredményes és sikeres volt. A nyolcas eredménye 

jó, a négypár eredménye maradt el az elvárttól. 

 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 

 

A versenyen elért legjobb időeredmény lett értékelve a táblázatban.

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Galambos LM 1x 06:57,0 06:41,0 96,16 1. hely

2. Simon/Juhász M2- 06:33,6 06:08,5 93,62 14. hely

3. Pétervári M1x 07:10,9 06:30,7 90,67 21. hely



 

5 
 

U23-as Európa-bajnokság 

             U23 Európa-bajnokság             2019.09.07-08.         Ioannina/Görögország 

Csapatok Terv Tény 

Férfi négypárevezős/kétpárevezős 1-3. 4. 

Férfi nyolcevezős 6-9. 5. 

Férfi ks egypárevezős/kétpárevezős 5-9. Nem indult csapat 

Női egypárevezős/kétpárevezős 3-6. 3. 

Női kétevezős 5-8. Nem indult csapat 

Női ks egypárevezős 6-10. Nem indult csapat 

Férfi egypárevezős 5-8. Nemindult csapat 

Női ks kétpárevezős 5-8. Nem indult csapat 

Férfi ks kétevezős Nem volt tervezve 1. 

Férfi kétevezős Nem volt tervezve 5. 

Női négypárevezős Nem volt tervezve 5. 

Női ks kétevezős Nem volt tervezve 5. 

 

Az U23-as Európa-bajnokság a korcsoport második számú versenye. A versenyre a haza 

válogatók, a Bled-i Nemzetközi Verseny és az U23-as Világbajnokság eredményei alapján 

lehetett indulási jogot szerezni. 

A versenyen 25 ország 490 versenyzője 177 csapatban indult. 

A versenyen 23 fő versenyző, 4 fő edző, gyúró, menedzser, 2 buszsofőr és a szövetségi 

kapitány vett részt. 

Összeségében a versenyt eredményesnek, a helyezéseket jónak értékelem. A 

versenyévadban mutatott teljesítmények alapján a férfi kétpár érem maradt el és a nyolcastól 

is jobb helyezést reméltem.  

 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 
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Nemzetközi versenyek 

Világkupa I. 2019. május 10-12. Plovdiv, Bulgária. 

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 24 ország 291 versenyzője 130 csapatban indult. 

A versenyen 14 fő versenyző és 5 fő edző vett részt. 

Csapatok, eredmények, értékelés: 

Felnőtt csapatok: 

F ks 1X, Galambos Péter. Edző: Rapcsák Károly. 10 induló. Előfutam 1. hely (7’06,4”). A 

futam győzelem közvetlen „A” döntőbe jutást jelentett. Péter kiváló evezéssel, versenyzéssel 

biztosan nyerte a futamát. Az „A” döntőben ismét kiváló versenyzéssel 1. hely (6’54,5”). Péter 

eredménye és teljesítménye bíztató egy 2019. évi sikeres szereplésre, az EB-n, VB-n érem 

esélyes. 

F ks 1x, Tamás Bence. Edző: Ambrus Gábor. 10 induló. Tamás a versenyen önköltségen vett 

részt. A részvétel indoka, hogy a hazai válogatót ebben a számban Ő nyerte. Előfutam 4. hely 

(7’27,9”). Az első két helyezett került közvetlenül a döntőben, ezért Ő reményfutamra 

kényszerült. Reményfutam 5. hely (7’18,4”), ezzel a „B” döntőbe került. A „B” döntőben 3. hely 

(7’21,5”), végeredményben 9. hely. Tamás és edzője úgy gondolta, hogy kihívója lehet 

Galambosnak. Ez az eredmény egyértelművé tette, hogy Galambos klasszisokkal jobb 

versenyző. Az eredmény és a teljesítmény gyenge, elmarad a várttól. 

F 2x, Pétervári-Molnár Bendegúz – Juhász Adrián. Edző: Szierer János. 13 induló. A hazai 

válogató után összeállított csapat. Az új csapat kialakításának célja, hogy kipróbáljunk egy új 

kvóta szerzésre esélyes csapatot. Erre ezt a két kiváló fizikai paraméterekkel rendelkező 

versenyzőt tartotta alkalmasnak a szakmai vezetés. Előfutam 2. hely (6’31,8”), amellyel a 

középdöntőbe jutottak. Középdöntő 5. hely (6’23,5”), ezzel a „B” döntőben versenyezhettek 

tovább. Az eredmény nagy csalódás volt, mert döntős helyezésben reménykedtünk. Az 

eredmény azért is csalódás volt, mert az U23-as magyar csapat 6,5”-el előttük végzett, akik 

döntőbe kerültek. „B” döntő 4. hely (6’32,1”), végeredményben 10. helyezés. Az eredmény és 

a teljesítmény gyenge, nem váltotta be a reményeket. A csapat mindent megtett a jobb 

helyezésekért, de a technikai, hajóhajtási hiányosságok miatt ez lehetetlen volt. A csapat 

további versenyeztetésének rövidtávon, az idei kvalifikációs VB-én való kvóta szerzés céljából  

nincs értelme. 

N 2-, Polivka Dóra – Krémer Eszter. Edző: Eros Goretti. 12. induló. Előfutam 6. hely (7’29,9”). 

Csak a futamgyőztes jutott közvetlenül tovább, erre nem volt esélyük, de nem is erőltették. Az 

első párszáz méter után visszavettek a tempóból. Reményfutam 5. hely (7’30,1”), ismét 

utolsóhelyezés a futamban és ezzel a „B” döntőben versenyezhetnek tovább. „B” döntő 5. hely 

(7’35,7”), végeredményben 11. helyezés. Az eredmény és a teljesítmény elmarad az elvárt 

szinttől és a tavalyitól. A csapat edzőjének a kérésére nem indulnak az Európa Bajnokságon, 

mert egy hosszabb felkészülési szakaszra van szükségük. A következő állomás a poznani VK 

II. verseny lesz. 
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F 2-, Papp Gergely – Szabó Márton. Edző: Molnár Dezső.  A csapat tervezve és nevezve 

volt a Világ Kupára, de Papp deréksérülése miatt két nappal az indulás előtt lemondták a 

részvételt. 

U23-as csapatok: 

N 2x, Preil Vivien – Gadányi Zoltána. Edző: Molnár Zoltán. 7 induló. Előfutam 3. hely 

(7’23,3”). Csak a futamgyőztes jutott közvetlenül a döntőbe. Erre nem volt esélyük, de a pályát 

teljes erőbedobással végig evezték. Reményfutam 4. hely (7’07,8”), ezzel a döntőbe jutottak. 

Nagy csata volt a még döntős helyezést érő 4. helyért, amelyet csapatunk egy nagy finissel 

tudott megszerezni. A döntőben 5. hely (7’35,2”). Az eredmény és a teljesítmény jó, de a felnőtt 

mezőnyhöz még kevés. A döntőben 20”-et kaptak a győztestől. Az U23-ra bíztató a 

teljesítményük. 

F 2x, Ács Kristóf – Bácskai Máté. Edző: Mácsik Miklós. 13 induló. Előfutam 3. hely (6’24,8”), 

amellyel közvetlenül a középfutamba kerültek. Középfutam 3. hely (6’17,0”), ezzel az 

eredménnyel nagy meglepetésre az „A” döntőbe jutottak! Kiváló evezéssel, jó versenyzéssel 

megérdemelten kerültek döntőbe, a másik magyar csapatot 6,5”-el előzték meg. Döntő 5. hely 

(6’48,6”). Az eredmény és a teljesítmény jó, de a felnőtt mezőnyhöz még kevés. A döntőben 

17”-et kaptak a győztestől. Az U23-ra bíztató a teljesítményük. 

F ks 2-, Furkó Kálmán – Szabó Bence. Edző: Molnár Dezső. 10 induló. Könnyűsúlyú 

csapatunk normál súlyban indult, mert könnyűsúlyban nem rendeztek versenyt. Előfutam 4. 

hely (6’53,6”), amellyel a reményfutamban folytathatták a versenyt. Remény futam 5. hellyel 

(6’39,6”) a „B” döntőben versenyeztek tovább. A „B” döntőben 3. hely (6’54,0”), 

végeredményben 9. hely. Könnyűsúlyú csapatunk jól versenyzett, az eredmény és a 

teljesítmény jó. Az U23-ra bíztató a teljesítményük. 

 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 

 

 

Bledi Nemzetközi Verseny, 2018.06.15-17. Bled, Szlovénia 

A bledi verseny a felkészülési tervben az U23-as csapatok felkészülési és teszt versenyének 

lett kijelölve. Az U23 VB-re készülő csapatoknak ( F8+, F ks 2-, N 2x) felkészülési állomás, a 

többieknek válogató az U23-as EB-re. Egy VB csapatnak ( F4x ) a poznani VK II. verseny a 

A táblázatban a versenyen elért legjobb idő lett értékelve!

Az U23-as csapatok az U23-as, a felnőtt csapatok a felnőtt időkhöz lettek mérve!

# Name Klasse Time Zielzeit 2000m Ergebnis

Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3 Oszlop4 Oszlop5 Oszlop6

1. Ács/Bácskai U23 M2x 06:17,0 06:07,0 97,35

2. Galambos LM 1x 06:54,5 06:41,0 96,74

3. Furkó/Szabó B. U23 LM2- 06:39,6 06:26,0 96,60

4. Preil/Gadányi U23 W2x 07:07,8 06:47,0 95,14

5. Pétervári/Juhász M2x 06:23,5 05:59,0 93,61

6. Tamás LM 1x 07:18,4 06:41,0 91,47

7. Polivka/Krémer W2- 07:29,9 06:49,0 90,91
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felkészülési állomás. Három N 1x ( Bene, Abid, Horváth) tesztelési és motivációs céllal vett 

részt a versenyen. 

A versenyen 15 ország 840 válogatott és klub versenyzője indult.  

A versenyen 24 fő versenyző és 5 fő edző vett részt. 

Csapatok, eredmények, értékelés, 1.nap: 

Felnőtt csapatok: 

N 1X, Bene Dorottya. Edző: Ficsor László. 16 induló. Előfutam 2. hely (8’15,4”), ezzel az „A” 

döntőbe jutott. „A” döntő 6. hely (8’27,9”). A győztes bolgár versenyzőtől 27,8”-et kapott. A 

helyezés elfogadható, az időeredmény gyenge. 

N 1x, Abid Syham. Edző: Pető Tímea. 16 induló. Előfutam 3. hely (8’20,3”), amellyel a „B” 

döntőbe jutott. Csak a futam első két helyezettje került az „A” döntőbe. A „B” döntőben 4. hely 

(8’29,8”), végeredményben 10. helyezést ért el. A futamgyőztestől 15,6”-et kapott. A helyezés 

és az időeredmény gyenge. 

N 1x, Horváth Kitti. Edző: Danó Károly. 16 induló. Előfutam 3. hely (8’04,1”), ezzel szintén a 

„B” döntőbe jutott, de három magyar induló közül Ő evezte a legjobb időt. A „B” döntőben 3. 

hely (8’20,3”), végeredményben 9. helyezést ért el. A futamgyőztestől 6”-etkapott. A helyezés 

és az időeredmény gyenge. A három magyar versenyző közül ismét Ő evezte a legjobb időt. 

A három magyar női egypár jelentősen elmaradt az élvonaltól és jelentős lemaradása van a 

nemzetközi mezőnytől is. 

U23-as csapatok: 

F 2-, Papp Benedek- Porvázsnyik Patrik. Edző: Bene László. 10 induló. Előfutam 4. hely 

(7’01,1”), amellyel a „B” döntőben versenyezhettek tovább. A „B” döntőt lemondtuk, mert a 

nyolcas egyik tagja beteg lett és Porvázsnyiknak kellet helyettesítenie. Ők eleve a nyolcas 

tartalékjaként vettek részt a versenyen.  

F ks 2-, Furkó Kálmán- Szabó Bence. Edző: Molnár Dezső. 10 induló. Előfutam 2. hely 

(6’41,7”), ezzel az „A” döntőbe kerültek. „A” döntő 3. hely (6’47,5”). A helyezés és az 

időeredmény jó. Furkóék a normálsúlyú mezőnyben indultak, de be kellett mérlegelniük. Az 

elsőtől 2,7”-et, a másodiktól 1,2”-et kaptak. 

F 8+, Hopp- Gerei- Kiss- Dobai- Király Cs.- Kunstár- Szlovák R.- László, korm.: Szalkai. 

Edző: Tevesz László. 3 induló, csak döntő. Mindhárom csapat magyar volt, U23, ifi „A”, ifi „B” 

válogatott. A döntőben 1. hely (5’55,4”). A helyezés és az időeredmény jó. A képet árnyalja, 

hogy az ifi „A” csapatot csak 3,2”-el előzték meg. Nehéz eldönteni, hogy az ifi csapatunk 

nagyon jó, vagy az U23-as gyenge. Az U23-as csapat teljesítményét befolyásolta, hogy 

Kunstár betegsége miatt tartalékot kellett beültetni és ezért a teljes nyolcas beülő sorrendet át 

kellett alakítani. 

N 2x, Preil Vivien- Gadányi Zoltána. Edző: Molnár Zoltán. 7 induló. Előfutam 2. hely (7’22,4”), 

ezzel az „A” döntőbe jutottak. Az „A” döntőben 3. hely (7’20,3”). Nagyon jó nevű osztrák és 

német csapatoktól kaptak ki 13”-el, illetve 6,5”-el. A negyedik osztrák U23-as válogatottat 1,5”-

el előzték meg. A helyezés és az időeredmény jó. 

N 4x, Zsíros- Benda- Molnár- Szili. Edző: Lőrincz Attila. 3 induló, csak döntő. A döntőben 1. 

hely (7’01,2”). Jó helyezés egy gyenge mezőnyben. A második helyezett amerikai egyetemi 

csapatot  26,4”-el előzték meg. A helyezés és az időeredmény jó. 
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 N ks 1x, Csepel Zsófia. Edző: Rapcsák Károly. 9 induló. Előfutam 1. hely (8’31,4”) és ezzel 

az „A” döntőbe jutott. Az „A” döntőben 3.hely, (8’52,0”). A győztes osztrák versenyzőtől 23,2”-

et kapott. A helyezés jó, az időeredmény gyenge.  

F ks 1x, Fenyődi Tamás. Edző: Rapcsák Károly. 8 induló. Előfutam 3. hely (7’49,5”), amellyel 

az „A” döntőbe jutott. Az „A” döntőben 4. hely (7’50,1”). A győztes Tamás Bencétől 22,8”-et 

kapott. A helyezés jó, de az időeredmény gyenge. 

N ks 2-, Balogh- Végh. Edző: Bartos Nándor. 3 induló, csak döntő. Döntő 2. hely (8’30,0”). 

Az első helyezettől 22,7”-et kaptak. A gyenge mezőnyben a helyezés jó, de az időeredmény 

gyenge. A csapat klubköltségen vett részt a versenyen. Az értékelésben az edzőjük kérésére 

vannak bent, mert pályáznak az U23 EB indulási lehetőségért. 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 

 

 

Csapatok, eredmények, értékelés, 2.nap: 

Felnőtt csapatok: 

N 2-, Bene Dorottya- Abid Syham. Edző: Ficsor László- Pető Tímea. 5 induló, csak döntő. A 

döntőben 2. hely (7’35,5”). A helyezés jó, de az időeredmény gyenge. A csapattagok eredetileg 

egypárban voltak tervezve, de edzőik kérésére indultak ebben a számban. Az indok az volt, 

hogy két hét múlva ebben a számban van tervezve tesztelés, ezért ez egy jó lehetőség egy 

előzetes próbára. 

N 1x, Horváth Kitti. Edző: Danó Károly. 12 induló. Előfutam 4. hely (8’38,3”), amellyel a „B” 

döntőbe jutott. A továbbjutást jelentő harmadik helyért nagy csatát vívott az osztrák 

versenyzővel, de 0,3”-el lemaradt a döntőről. A másik előfutamból  ezzel az idővel továbbjutott 

volna. A „B” döntőben 1. hely (8’15,6”), végeredményben 7. hely. A helyezés és az 

időeredmény gyenge. A teljesítmény messze elmaradt az élmezőnytől és a nemzetközi 

szinttől. 
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U23-as csapatok: 

F 2-, Papp Benedek- Porvázsnyik Patrik. Edző: Bene László. A csapat indulása törölve lett 

az előző napi indokok miatt. 

F ks 2-, Furkó Kálmán- Szabó Bence. Edző: Molnár Dezső. 4 induló, csak döntő. A döntőben 

1. hely (6’40,0”). Jó helyezés, kiváló idővel. Ez a teljesítmény bíztató az U23-as VB-re. 

Könnyűsúlyú csapatunk bemérlegelve indult a normálsúlyú mezőnyben. 

F 8+, Hopp- Gerei- Kiss- Dobai- Király Cs.- Kunstár- Szlovák R.- László, korm.: Szalkai. 

Edző: Tevesz László. 5 induló, csak döntő. A döntőben 1. hely (5’40,5”). A helyezés és az 

időeredmény jó. A magyar ifi „A” csapatot most 2,7”-el előzték meg. A különbség az U23-as 

csapat szempontjából kevés. Ismét az a „nagy” kérdés, hogy az ifi csapat nagyon jó, vagy az 

U23-as gyenge. Sajnos ezen a versenyen ez nem derült ki. 

N 2x, Preil Vivien- Gadányi Zoltána. Edző: Molnár Zoltán. 5 induló, csak döntő. A döntőben 

2. hely (7’13,8”). Jobban mentek, mint az előző napon. A győztes német csapattól 4,7”-et 

kaptak. A helyezés és az időeredmény jó. 

N 4x, Zsíros- Benda- Molnár- Szili. Edző: Lőrincz Attila. 3 induló, csak döntő. A döntőben 1. 

hely (6’59,3”). A helyezés és az időeredmény jó. Egy nagyon gyenge mezőnyben kellet jó 

teljesítmény nyújtaniuk. A második amerikai egyetemi csapatot 28,8”-el előzték meg. 

N ks 1x, Csepel Zsófia. Edző: Rapcsák Károly. 6 induló, csak döntő. A döntőben 3. hely 

(8’42,9”). A helyezés jó, de az időeredmény gyenge. A győztes osztrák versenyzőtől 29,3”-et 

kapott. 

F ks 1x, Fenyődi Tamás. Edző: Rapcsák Károly. 7 induló. Előfutam 2. hely (7’40,6”), ezzel az 

„A” döntőben folytathatta a versenyzést. „A” döntő 4. hely (7’40,0”). Jobban ment, mint az első 

napon. A helyezésjó, de az időeredmény gyenge. A győztes bolgár versenyzőtől 7,3”-et kapott. 

N ks 2-, Balogh- Végh. Edző: Bartos Nándor. 5 induló, csak döntő. A döntőben 4. hely 

(8’13,2”). A helyezés és az időeredmény gyenge. A győztes osztrák csapattól 42,5”-et, a másik 

magyar csapattól 37,7”-et kaptak. Könnyűsúlyú csapatunk bemérlegelve indult a normálsúlyú 

mezőnyben. 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 
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Világkupa II. 2019. június 21-23. Poznan, Lengyelország. 

 

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

lett meghatározva. Eredmény cél az olimpiai versenyszámokban I-XII. helyezés (kvóta közeli 

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

Az U23-as csapatnak a  VK II. versenyzési lehetőség erős nemzetközi mezőnyben a fejlődésük 

és a formába hozásuk érdekében. 

A versenyen 45 ország 797 versenyzője 328 csapatban indult. 

A versenyen 11 fő versenyző,4 fő edző és a szövetségikapitány vett részt. 

Csapatok, eredmények, értékelés: 

Felnőtt csapatok: 

F ks 1X, Galambos Péter. Edző: Rapcsák Károly. 15 induló. Előfutam 1. hely (6’58,0”). A 

futam győzelem közvetlen „A/B” középdöntőbe jutást jelentett. Péter kiváló evezéssel, 

versenyzéssel biztosan nyerte a futamát. Az „A/B” középdöntőben 2. hely (7’34,3”), amellyel 

az „A” döntőbe jutott. Péter a versenytáv nagy részében vezetett, csak a finist engedte el, a 

biztos továbbjutás tudatában. Az „A” döntőben 3. hely (7’19,5”). Péter most nem volt 

csúcsformában, munkából, kicsit fáradtan jött erre a versenyre. A helyezés és az időeredmény 

így is kiváló. A tervet teljesítette. 

F 1x, Pétervári-Molnár Bendegúz. Edző: Molnár Zoltán. 30 induló. Előfutam 3. hely (7’00,1”), 

amellyel a negyeddöntőbe jutott. Az első három helyezett jutott egyenesen tovább. Bendegúz 

egy nagy finissel szerezte meg a még továbbjutást érő 3. helyet. Negyeddöntő 5. hely (7’22,1”). 

Az első három helyezett jutott az „A/B” középfutamba, a „C” és a „D” döntős részvételről az 

időeredmények döntöttek. Versenyzőnk az idők alapján a „D” döntőbe kvalifikálta magát. „D” 

döntő 3. hely (7’35,7”), végeredményben 21. hely. A helyezés, az időeredmény, a teljesítmény 

gyenge. Bendegúz versenyteljesítménye érthetetlen, nincs arányban a képességeivel. Ez az 

eredmény messze van a kvóta szerzéstől. Egy ország (Hollandia) 2 csapata végzett előtte. A 

tervet nem teljesítette. 

F 1x, Papp Gergely. Edző: Alföldi Zoltán. 30 induló. Előfutam 5. hely (7’11,2”). A Világ Kupa 

lebonyolítási rend szerint az első három a negyeddöntőbe, a negyedik helyezett az 

időeredmény alapján a negyeddöntőbe vagy az „E” döntőbe jutott. Papp az 5. helyével az „E” 

döntőben folytathatta versenyzést. Végig az 5. helyen haladt, nem volt esélye a jobb 

helyezésre. „E” döntő 3. hely (7’34,6”), végeredményben 26. hely. A helyezés, az 

időeredmény, a teljesítmény gyenge. Az indulásának az volt a célja, hogy felmérjük a 

pillanatnyi formáját, mert terveztük egy férfi 2x kialakítását a VB-re, aminek Papp tagja lehetett 

volna. Ez a teljesítmény nem elég a VB részvételre, 2x csapat indítása ezek után nincs 

tervezve. A tervet nem teljesítette. 

N 2-, Polivka Dóra – Krémer Eszter. Edző: Eros Goretti. 24. induló. Előfutam 4. hely (7’17,4”). 

Csak a futamgyőztes jutott közvetlenül tovább, erre nem volt esélyük, de nem is erőltették. 

Remény futam 3. hely (7’20,9”), ezzel a „C” döntőbe jutottak. Az első két helyezett jutott a 

középfutamba. A táv elején a csapat továbbjutó helyen haladt, mindent megtettek a 

továbbjutásért. „C” döntő 5. hely (8’00,3”), végeredményben 17. hely. Ismét jól teljesítették a 

táv elejét, de a végére teljesen elfáradtak. Az erős ellenszél a mi viszonylag könnyű 

csapatunkat jobban hátráltatta, mint az ellenfeleket. Öt ország (AUS, USA, CAN, ITA, CHN) 2 
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csapata végzett előttük. A tervet nem teljesítették, de a formájuk sokat javult a szezon elejéhez 

képest. 

F 2-, Simon Béla – Juhász Adrián. Edző: Molnár Dezső. 24 induló. Előfutam 5. hely (6’45,0”). 

Csak a futamgyőztesek kerültek közvetlenül a középfutamba, erre nem volt esélyük, de nem 

is erőltették. Reményfutam 4. hely (6’50,3”), amellyel a másik reményfutamban induló német 

egységgel századra azonos időt eveztek, ezért a két futam célfotóit összehasonlítva végül pár 

ezred különbséggel lemaradva a ”D” döntőbe jutottak. Az első két helyezett jutott az „A/B” 

középfutamba, a harmadik a „C” döntőbe, a negyedik az időeredmény alapján a „C” vagy a 

„D” döntőbe. A reményfutam reggelén Juhász fejfájásra, rosszul létre panaszkodott, a futamot 

még lehúzta, de a tünetei erősödtek. Délutánra 39,6 C° lett a láza, ezért a további 

versenyzésüket lemondtuk. Sajnos nem derült ki a valós teljesítményük és helyezésük. A 

mezőnyben öt ország (NZL, CAN, GBR, ARG, GER) indított 2 csapatot. 

F 4x, Ács Kristóf – Bácskai Máté – Szabó Márton – Danó Dániel. Edző: Mácsik Miklós. 10 

induló. Előfutam 5. hely (6’30,3”), amellyel remény futamra kényszerültek. Az első két helyezett 

jutott az „A” döntőbe, erre csapatnak nem volt esélye, ezért csak végig evezték a távot. 

Reményfutam 6. hely (6’34,8”). Nem volt esélyük a jobb helyezésre, végig a mezőny végén 

haladtak. „B” döntő 4. hely (6’38,8”), végeredményben 10. hely. Csak az első 500m-en tudtak 

a mezőnnyel haladni, utána fokozatosan, jelentősen lemaradtak a többi csapattól. A csapat 

önmagához mérten sem ment jól, a verseny alatt vezérevezőst cseréltek. Ettől valamivel jobb 

lett, de a tavalyi formájuktól elmaradtak. Sajnos meg kell állapítani, hogy a legjobbnak gondolt 

U23-as csapatunk is messze van a felnőtt nemzetközi élmezőnytől.  

 

Teljesítmény rangsor a világcsúcs időkhöz viszonyítva: 

 

 

A 2019. évre kitűzött célok értékelése 

Olimpiai kvótaszerzés 

A magyar evezés a 2019. évi kvalifikációs Világbajnokságon nem szerezett olimpiai kvótát. A 

Világbajnokság egyértelműen kudarc volt. Csapataink teljesítménye, helyezése messze 

elmaradt a kvótát érő helyezésektől és ezekkel az eredményekkel a pótkvalifikációs esélyek 

is minimálisak. Az a tény, hogy ezeket az eredményeket úgy érték el az „A” keretes, olimpiai 

kvalifikációra esélyes versenyzőink, csapataink, hogy a MESZ lehetőségeihez képest 

maximális támogatásban részesültek (pl.: kiemelt felkészülési támogatás, kiemelt táplálék 
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kiegészítő támogatás, kiemelt, szabadon felhasználható edzőtáborozási költség keret stb.), az 

eredmény még lehangolóbb. Az eredménytelenség miatt ezt a rendszert át kell alakítani, a 

támogatások mértékét kiegyenlíteni, hogy több versenyzőt lehessen bevonni a felkészülésbe.  

 

Eredményesség 

 

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. 

 

A táblázatban látható, hogy az utóbbi három évben közel azonos szinten teljesít a válogatott. 

A bázis évnek számító 2016. év azért volt gyenge, mert akkor még nem volt a legtöbb pontot 

hozó U23 EB és az olimpiai évben az U23-as csapatra nem fordítottunk elég figyelmet. 

Szembetűnő a felnőtt csapat eredményességének a hullámzása. Ennek oka, hogy itt 1-2 

csapatról, 2-3 versenyzőről van szó és ha közülük valaki sérült, vagy nem sikerül a formája az 

nagy mértékben befolyásolja a csapat teljesítményét. Ok még, hogy a nemzetközi trendeknek 

megfelelően itthon is megszűnt a könnyűsúly MESZ finanszírozása. Nem építünk könnyűsúlyú 

2-, 4-, 4x csapatokat, amelyek az elmúlt években pontszerzők voltak. Az eredményesség 

stabilizálását, növelését a felnőtt csapat, kiemelten a női versenyzők létszámának a 

növelésével lehet elérni. Az U23-as csapat stabil teljesítményt nyújt. Itt is a legkönnyebben 

fejlődni a női versenyzők számának a növelésével lehet. Ezek a feladatok a MESZ 

stratégiában is kiemelt fontosságúak.    
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Nemzetközi versenyen indult létszám adatok 

 

 

A létszám adatokból látható, hogy a 2017-ban elkezdett létszámnövelő program elindítása 

óta közel azonos a válogatott létszáma. Ennek elsődleges oka, hogy a válogatottra fordítható 

költség keret is az elmúlt három évben közel azonos volt. Ennyi pénzből ekkora létszámot 

lehet edzőtáboroztatni, versenyeztetni, menedzselni. A további létszámnöveléshez, amely a 

minőségi fejlődés egyik alapja, vagy többlet forrásra vagy más finanszírozási formára van 

szükség. A létszámot erősen korlátozta még a hajók, lapátok nem elégséges száma és 

minősége. Ez a probléma talán a következő versenyévadra megoldódik. 
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