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Helyzetelemzés 

  

A Magyar Evezős Szövetség para evezős szakága számottevő múltra tekinthet vissza. Az első lépések 

2006-ban kezdődtek, amikor a pekingi olimpia előtt kiderült, hogy evezős versenyek is lesznek a 

paralimpia műsorán. Több klubban is elkezdődött a para evezősök felkészítése és az MTK-s Serényi 

Tibor kiharcolta az olimpiai indulás jogát. Ez több tekintetben is áttörést jelentett: klubjaink edzői 

látták, hogy sportágunk, az evezős sport is lehetőséget ad mozgássérült emberek számára a 

mindennapi testedzésre, versenyzésre és ezzel együtt akár az olimpiai szereplésre, de foglalkozni 

kezdtek olyan para evezős sportolókkal is, akik amatőr szinten, szabadidős sportolóként kezdtek 

evezni. 

A para evezősök csónakházakban való megjelenése és mindennapos tréningje egyértelműen segíti a 

sérült sportolók integrációját, de rendkívül jó hatással van az ép sportolókra is, sokkal befogadóbbá 

és toleránsabbá válnak. Természetesen a kezdeti nehézségek máig éreztetik hatásukat: nagyon 

drágák a felszerelések – hajó, lapát, sokba kerül a motorcsónak, üzemanyag stb. Ezen a téren jelentős 

előrelépés történt az elmúlt években, de még mindig nagy a lemaradás a külföldi ellenfelekkel 

szemben is, és az itthoni szabadidős para evezősök eszközellátottságát illetően is. Az olimpiai 

részvétel tekintetében büszkék lehetünk, hogy Peking után Londonban Lengyel Mónika a Győr 

evezőse, Rióban pedig Lőrincz Krisztina a Csepel para versenyzője képviselte a magyar színeket, azaz 

mindhárom olimpián, ahol volt para evezés, szerepelt magyar versenyző! 

A para evezés nehézségeire jellemző, hogy mindhárom olimpiai résztvevő evezősünk abbahagyta már 

a versenyzést, sőt mindhármuk edzője is befejezte az edzősködést! 

 

Jelenleg Pető Zsolt a GYAC színeiben versenyző sportolónk az egyetlen, aki eséllyel pályázik a tokiói 

részvételre, de reménykeltő, hogy Zsolt sokat fogyott és nagyon sokat erősödött az elmúlt 

időszakban, amit remek ergométeres eredményei is alátámasztanak! 2019. évben 3. ergométeres 

világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmét szerezte meg. Vízi versenyeken Világkupán 8. és 11 

helyezést ért el. Világbajnokságon 17. helyen végzett. Itt meg kell jegyeznünk, hogy sportágunk az 

evezés, szerencsés abban a tekintetben, hogy elsősorban természetesen vízen, de – az ergométerek 

megjelenésével – már szárazföldön is népszerű és űzhető. Sok olyan sérült sportoló van, aki a 

sérülésének jellege miatt a vízi evezésre nem képes, de a szárazföldi evezésre, azaz az 

ergométerezésre igen, sőt versenyeken is egyre többen szerepelnek ebben a szakágban. A magyar 

para sportolók jellemzően kiválóan teljesítettek az ergométeres világversenyeken az elmúlt években; 

számos Világ- és Európa- bajnoki címet és helyezést szereztünk, és reményeink szerint ez a tendencia 

a 2020-as évben is tovább folytatódik! A tisztánlátáshoz az is hozzá tartozik, hogy az ergométeres 

versenyszámok egyelőre nem paralimpiai számok, ezért itt még hiányosabb a mezőny, a legjobbak 

nem mindig indulnak, mert sokan kizárólag a vízi paralimpiai számokra koncentrálnak. 

 

A Nemzetközi Evezős Szövetség mellett az INAS (Szellemi Sérülésekkel Küzdő Sportolók Nemzetközi 

Szövetsége) is foglalkozik evezéssel, sőt egyes versenyeket karöltve rendeznek meg. Szellemi 

sérüléssel küzdő sportolóink közül Tóth Balázs rendelkezik a legjobb ergométeres eredménnyel, a 

2018. évben az enyhén autista fiatalember Bostonban világbajnoki címet szerzett, 2019-ben pedig 

Los Angeles-i világbajnokságon bronzérmes lett, INAS Global Games -en Brisbane városában evezős 

ergométeren 500 m-es távon 1 helyezett, 1000 m és 2000 m-en 5. helyen végzett!  



Nemzetközi versenyek 

- Ergométer EB 2019. január 26. Koppenhága / Dánia 

3 versenyzővel és 1 edzővel vettünk részt a versenyen. 

F PR1 Pető Zsolt 1. helyezett 

N PR2 Nagy Ráhel 3. helyezett 

F PR3 Polyák Norbert 2. helyezett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szlovák Ergométer Bajnokság 2019.02. 09. Piestany / Szlovákia 

A versenyre a téli felkészülés lezárásaként jó felmérő versenynek bizonyult. 

9 fő para versenyzővel és 4 edzővel vettünk részt a versenyen. 

Pető Zsolt F PR1 1. helyezett 

Kovács Levente F PR2 1. helyezett 

Tóth Balázs F PR3 ID 1. helyezett 

Polyák Norbert PR 3 PD 1. helyezett 

Vincze Dávid F PR3 ID 2. helyezett 

Kálmán Inez N PR3 ID 1. helyezett 

Lovenyák Zsolt F PR3 ID 3. helyezett 

Witmann Nándor PR 3 PD 2. helyezett 

Farkas Attila F PR1 2. helyezett 



 

- Ergométer VB Los Angeles  2019.02.23 - 24. 

4 fő sportolóval és 2 fő edzővel vettünk részt a versenyen. 

Férfi PR3 ID Tóth Balázs 3. Hely 

Férfi PR3 AK Polyák Norbert 3. hely 

Férfi PR1 Pető Zsolt 1. Hely 

Női PR2 Nagy Ráhel 2. Hely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- FISA NEMZETKÖZI KLASSZIFIKÁCIÓS KONFERENCIA 2019.02.23-24 

Helyszín: Porto, Portugália  

A Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) a Para evezés FISA soraiba történt integrációja óta  
több ízben rendezett Nemzetközi Klasszifikációs konferenciákat azzal a céllal, hogy a részt vevő 
nemzetek para evezősei jogosultságot szerezzenek a Paralimpiákon, illetve a még azon nem szereplő 
hajó osztályokban történő besorolásra. Nemzetközi Klasszifikátorrá váláshoz két FISA tanfolyamon 
szükséges részt venni. A folyamat azonban relatíve hosszú ideig tartott miután nem minden évben 
került megrendezésre Nemzetközi Klasszifikátor képző konferencia. A nemzeti evezős szövetségek 
egyre több para evezős indulási igényét regisztrálták, és ezt jelezték a FISA felé. Az a döntés született, 
hogy célszerű lenne megteremteni a Nemzeti Klasszifikátor képzést is, annak érdekében, hogy a 
sportágba kerülőknek ne kelljen csak azért kiutazniuk a szezon első nemzetközi para evezős 
versenyére, hogy megkaphassák a megfelelő hajó osztályba sorolásukat. 
Ezért a nemzetközi jelentkezések felmérését követően megrendezésre került az első Nemzeti 
Klasszifikációs képző Konferencia a portugáliai Portóban 2019. február 23-24-én. 
A Klasszifikátor képzésen egy az evezésben járatos orvos és egy edző részvétele volt a feltétel az 
angol nyelvtudáson kívül. Hazánkból Dr. Kokas Péter a MESZ Orvos és Antidopping Bizottság tagja és 
Alföldi Zoltán a Győri Atlétikai Klub Evezős Szakosztálya vezető edzője vállalta, hogy részt vesz a 
képzésen. Mindketten jelentős tapasztalattal rendelkeznek a para evezés terén. Dr. Kokas Péter már 
FISA Nemzetközi Klasszifikátor képzésén is részt vett. 
Szervezők: FISA és Portugál Evezős Szövetség. 
Kiutazás: A Lufthansa járatával Pénteken Február 22-én. 
Visszautazás: A Lufthansa jártával Vasárnap délután. A visszautazás úgy került megszervezésre, hogy 
Alföldi Zoltán edzői kötelezettségei miatt Portoból közvetlenül utazott Zágrábba, majd onnan Split 
irányába utazhasson, hogy be tudjon kapcsolódni az érkezése előtt egy nappal kezdődött evezős 
válogatott éves programjában szereplő edző táborába. 
Elhelyezés: AC Hotel Porto 
Megjegyzés: A szervezők vállalták, hogy amennyiben a részt vevők részéről ez a szálloda kerül 
foglalásra akkor a konferenciára történő le és vissza szállításukról gondoskodnak. 
Ellátás: Reggeli a Hotelben. Bár előre ezt a szervezők nem jelezték, de az ebédek az evezős klubban 
működő mindenki számára látogatható étteremben kerültek megszervezésre fejenként és naponta 
12,5 Euró összegért. A vacsorák egyénileg kerültek megszervezésre. Központi közös vacsorák vagy 
záró esemény nem volt.  
A konferencia a Portó Városa által néhány évvel ezelőtt épített és működtetett evezős klub egyik 
konferenciák céljára kialakított kb 50 fős termében került sor. A szombaton és vasárnap reggel 9 
órától délután 18 h-ig illetőleg vasárnap 15h-ig tartó konferencia első napján valamennyi a para 
evezés Klasszifikációjával kapcsolatos szabály megtárgyalásra került, vetített ábrákkal és rövid 
videókkal illusztrált előadások során. Két előadót biztosított a FISA.  Az orvosi oldal anyagát egy a 
Brazil Olimpiai Bizottság Orvos Bizottságának Elnöke Dr.Roberto Lohn Nahon orthoped sebész, míg a 
technikai oldal összes feladatát és problémáit a FISA Para evezős Bizottság Kanadából érkezett tagja 
Rebecca Thomas adta elő. 
A második napon Vasárnap 12 portugál para evezős klasszifikációját végezték el a résztvevőkből 
kialakított Klasszifikációs csapatok. Ezek az evezősök egyben a nemzetközi FISA Klasszifikációs 
besorolásukat is megkapták tekintettel arra, hogy a klasszifikációt elvégzők a FISA kijelölt 
Klasszifikátorainak felügyelete mellett dolgoztak.  A feladatok úgy kerültek kiadásra, hogy részben 
egyszerű, részben pedig vitákat kiváltó klasszifikációs elemeket tartalmaztak. Az egyes csapatok által 
elvégzett klasszifikációk pedig a délutáni záró részben kerültek megvitatásra. 
A befejezésként történt vasárnap délutáni konferencia pedig útjára bocsátotta a résztvevő nemzetek 
(Portugália, Spanyolország, Brazília, Magyarország, Németország) Nemzeti Klasszifikációs csapatait 
azzal, hogy ezt követően már a Nemzeti Evezős Szövetségek együtt a Nemzeti Paralimpiai 
Bizottságokkal önállóan döntenek az egyes Nemzeti Klasszifikációs csapatuk kijelöléséről a 



Klasszifikációkat már végzők bevonásával. A FISA para evezős Klasszifikációs útmutatója áll 
rendelkezésükre az egyes para evezősök vizsgálataihoz. 
Fő szabály azonban, hogy bármely nemzeti klasszifikáción átesett evezős abban az évben amelyen 
első ízben versenyezni készül nemzetközi versenyen, részt kell, hogy vegyen azonos évben a FISA által 
kijelölt nemzetközi klasszifikációs vizsgálaton ,mely megerősíti vagy megváltoztatja a versenyző 
nemzeti klasszifikációs státusát ,és meghatározza az induláshoz szükséges nemzetközi klasszifikációs 
besorolását .Ezen besorolás később  a versenyző állapot változása esetén a Nemzeti Szövetségen 
keresztül benyújtott kérésre az orvosi dokumentációk alapján és a nemzeti klasszifikációs csapat 
bevonásával  felülvizsgálható. 
Ez úton is köszönjük, hogy a MPB támogatta a FISA Klasszifikációs Konferencián történt 
részvételünket! 

 
- Gaviráte NK verseny Olaszország 2019. 05. 1 – 19. 

 

A versenyre 3 sportolóval és 1 edzővel (Nagy Gábor) vettünk részt. 2 fő versenyző (Pető Zsolt, Farkas 

Attila) 1 fő sportoló pedig nemzetközi klasszifikáción vett részt és versenyzett is (Várszegi Pál – 

István) .A versenyen 27 ország majd 180 para sportolói mérték össze tudásukat. 

Eredmények: 

I. nap 

PR1 M 1x Pető Zsolt 10. hely, Farkas Attila 14. hely 

PR2 M 1x Várszegi Pál – István 10. hely 

II. nap 

PR1 M 1x Pető Zsolt 11. hely, Farkas Attila 14. hely 

PR2 M 1x Várszegi Pál – István 7. hely 
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II. Világkupa Poznan / Lengyelország - 2019.06.21 - 23. 

 

A versenyre 1 sportoló (Pető Zsolt) és 1 edző (Nagy Gábor) vett részt. 

A versenyen 45 ország majd 823 sportolói mérték össze tudásukat. 



M PR1 egypárevezősben 13 versenyző indult, a versenyzőknek a 3 nap alatt az elő selejtezők után a 

reményfutam és a középfutamokon kellett bekerülni az A/B döntőkbe. 

Zsolt versenyzésével elégedettek lehetünk mert a kitűzött célt a IX – XIII. helyezést teljesítette, és az 

időeredményei is nagyon biztató fejlődést mutatott. 

Eredmény: 

PR1 M 1x Pető Zsolt 11. hely 

 
- III. Világkupa Rotterdam/ Hollandia - 2019.07.12 - 14. 

 

A verseny hivatalos web elérhetősége: http://www.worldrowing.com 

Utazás, transzfer: Utazás személyautóval 

Szállás helye, szállás és étkezés minősége: A közepes ár fekvésű FISA szállás/étkezés megfelelő 

színvonalú volt. 

A versenyrendezés színvonala: Jó szervezés, minden rendben zajlott a versenyen. 

Szöveges szakmai beszámoló:  

MPR1 1x versenyszámban indult Pető Zsolt a Győri AC versenyzője edzője: Nagy Gábor. A versenyen 

minden nap viharos szál és szakadó eső nehezítette a versenyzők dolgát. Az előfutamokat sem 

rendesen tudták megtartani mert a pályák között nagy különbségek voltak a rossz időjárás miatt, 

időfutamokat rendeztek egy pályán 1 perces indulási különbséggel. Zsolt az előfutamban a 4. időt 

evezte meg ezért a reményfutamba került. A reményfutamban 5. helyen ért célba, ami a B döntőbe 

kerülésre volt elegendő. Végül a B döntőben a 2. helyen ért célba, összesítésben a 8. helyen végzett. 

Mellékletek: 

http://www.worldrowing.com/


-jegyzőkönyvek: 

http://www.worldrowing.com/events/2019-world-

rowing-cup-iii/pr1-mens-single-sculls/heat/   

 

 

 

 

-Evezős Világbajnokság Linz-Ottensheim/ Ausztria - 2019. 08. 25 – 09.01 

A verseny hivatalos web elérhetősége: http://www.worldrowing.com 

Utazás, transzfer: Utazás személyautóval 

Szállás helye, szállás és étkezés minősége: A közepes ár fekvésű FISA szállás/étkezés megfelelő 

színvonalú volt. 

A versenyrendezés színvonala: Jó szervezés, minden rendben zajlott a versenyen. 

Szöveges szakmai beszámoló:  

Augusztus végén rendezték meg Linzben a kvalifikációs Evezős Világbajnokságot. A versenyen 80 

ország 1190 versenyzője állt rajthoz. Ebből 31 ország összesen 197 para sportolója versenyzett a 

tokiói paralimpiai kvótákért. 

Magyarországot Pető Zsolt a Győri Atlétikai Club versenyzője (edzője: Nagy Gábor) képviselte, aki PR1 

M 1x-ben állt rajthoz. A versenyszámban összesen 27 ország nevezett, végül 23 egység rajtolt el. Volt 

lemondás, valamint kizárás is, és sajnos egy tragédia is történt a verseny előtt a helyszínen, a 

fehérorosz versenyző vízi baleset következtében életét vesztette. Az eset nagyon sokkolta a 

versenyzőket és a helyszínen tartózkodókat. 

Ebben a versenyszámban összesen 7 ország szerzett kvótát. 

A versenyen az időjárási körülmények kedvezőek voltak. 

- Elég nehéz előfutam várt Zsoltra tele világ-, és olimpiai bajnokokkal. A továbbjutást az is 

nehezítette, hogy csak a futamgyőztesek jutottak be az A/B középfutamba. Zsolt az 5. helyen 

(11’14”960) ért célba megelőzve a japán versenyzőt, így a reményfutamba került! 

- Két nappal később rendezték a reményfutamot, ahol Zsolt a 3. helyen (11’00”630) végzett 

megelőzve a kanadai és a paraguay-i ellenfelét, de sajnos ez is kevés volt az A/B középfutamba 

jutáshoz, így a C/D középfutamba került. 

- A C/D középfutamban Zsolt nagyon jól versenyzett, megnyerve futamát a legjobb idővel 

(10”35”570) a C döntőbe került. 

- A C döntőben sajnos nem tudta megismételni a középfutamban mutatott evezését, az 5. helyen ért 

célba, ez végül a 17. helyezéshez volt elegendő. 

http://www.worldrowing.com/


Az elért eredménnyel sem a versenyző, sem edzője nem volt elégedett. A későbbiekben azon 

leszünk, hogy a reményfutam és a döntőbeli gyengébb teljesítés okát megfejtsük és előrébb 

léphessünk. 

Észrevételek, trendek, kérések és javaslatok: 

A versenyt követően kialakítjuk azt a felkészülési programot, ami ahhoz szükséges (meleg vízi tábor 

télen), hogy az európai pótkvalifikációs versenyen megszerezzük a tokiói kvótát. 

Mellékletek: 

-jegyzőkönyvek: http://www.worldrowing.com/events/2019-world-rowing-

championships/pr1-mens-single-sculls/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INAS Global Games Brisbane/ Ausztrália -2019.10.17 – 19 

A verseny hivatalos web elérhetősége: https://gg2019.org/ 

Utazás, transzfer: Utazás repülő 

Szállás helye, szállás és étkezés minősége: Szervezők által ajánlott szállás/étkezés megfelelő 

színvonalú volt. 

A versenyrendezés színvonala: Jó szervezés, minden rendben zajlott a versenyen. 

Szöveges szakmai beszámoló:  

Tóth Balázs 2000 m-es versenyszámban 5. helyen végzett 7:23,4 idővel, alig egy órával később 500 m-

es versenytávon 1:32,7 idővel holtversenyben az Ecuadori Xavier Manobandoval megosztva 

aranyérmet szerzett. 

Az első futam nem úgy jött össze Balázsnak ahogy szerette volna kicsit elizgulta és az utolsó 800 m-en 

kicsit szétesett a mozgása, de az 500 m-en nagyon koncentráltan végig vezetve tudta azt csinálni, 

amit kértem tőle, megvolt a tempó, a lendület és minden csapásnál figyelt a technikára is.  

A második napon 1000 m -es versenyszámokat rendeztek férfi 1000 m-en Tóth Balázs 5. helyezést 

szerzett. nagyon szoros versenyben küzdött a bronzéremért négy versenyző köztük a különbség 2,2 



mp volt. Aztán egy óra múltán következett a mix 4 x 500 m váltóverseny, amiben 7 csapat állt rajhoz, 

de ebből két nemzetközi csapatversenyen kívül Lorena Funia Olaszország, Priscilla Rusel Ausztrália, 

Tóth Balázs Magyarország, Giulio Guerra Olaszország alkotta csapat 7:06,8 idővel nyerte a versenyt.  

 

Nagyon akart bizonyítani Balázs, de ma ennyire futotta nagyon szoros küzdelemben a 4. helyen 

végzett.  Úgy láttam kicsit bosszantotta, hogy lecsúszott a dobogóról. A csapatversenyben nagyon 

sajnálom, hogy csak versenyen kívül indulhattunk nemzetközi csapatként, de Balázs presztízsből 

nagyon odarakta magát a váltóban befejező emberként behozta 2 másodperces előnnyel a csapatot 

az első helyre. Összegzésként egy aranyéremmel M 500 m, egy negyedik hellyel M 1000 m, egy 

ötödik helyezéssel M 2000 m zárta az evezős ergométer versenyt a magyar küldöttség. Nagyon jó 

házigazdának tűnt Brisbane városa és nagyon szép létesítmények, jó hangulatú versenyeknek adott 

otthont.  

Mellékletek: 

-jegyzőkönyvek: 

https://sportinclusionaustralia.sharepoint.com/sites/GG2019/GG2019%20Sport/Forms/AllIt

ems.aspx?id=%2Fsites%2FGG2019%2FGG2019%20Sport%2FSport%20Specific%20Comp%2E

%20Schedules%2C%20Technical%20Guides%20%26%20Training%20Schedules%2F1%2E%20

Final%20Results%2FALL%20INAS%20GLOBAL%20GAMES%20SPORT%20RESULTS%2Epdf&par

ent=%2Fsites%2FGG2019%2FGG2019%20Sport%2FSport%20Specific%20Comp%2E%20Sche

dules%2C%20Technical%20Guides%20%26%20Training%20Schedules%2F1%2E%20Final%20

Results&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zcG9ydGluY2x1c2lvbmF1c3RyYWxpYS5zaGFyZX

BvaW50LmNvbS86Yjovcy9HRzIwMTkvRVRiXzd2UWFaVEJEdGl3YjhmTWVIUlVCMk12bkRhelE

5NHZWQVZrVmVrY05EZz9ydGltZT1TTDl6bTlDUjEwZw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hazai versenyek 

- Méhecske Ergométer Verseny 2019.01.31. 

A versenyt 11. alkalommal rendezte meg Győrben a Méhecske Alapítvány. A versenyre az ország 

számos területéről érkeztek sérüléssel élő fiatal, felnőtt és idős versenyzők. Az ergométer versenyen 

több versenyszámban és korcsoportban 500 m, 1000 m, 2000 m versenytávon versenyzett 100 fő. Ez 

a verseny volt a téli felkészülés 2. állomása. 

 
- Pető Ergométer verseny 2019.02.06. 

A versenyt a FODISZ és a Pető Intézet és a Pető SE rendezték immáron 9. alkalommal. versenyen a 

legkisebbektől a felnőttekig több kategóriában és versenyszámban mérték össze 100 versenyző a 

tudásukat 250m, 500 m, 1000 m versenytávon. Ez a verseny volt a téli felkészülés 3. állomása. 

 

- Ergométer Országos Bajnokság Győr 2019.02.23. 

A téli felkészülés utolsó állomásán az utánpótláskorú versenyzőktől a felnőttekig az Ergométer OB 

melyen leigazolt sérüléssel élő vett részt 1000 m, 2000 m távon (PR1, PR2, PR3 PD, PR3 B, PR3 ID) 

kategóriában és nagy örömömre 4 utánpótlás korú versenyző 10 – 16 éves is részt vett a versenyen. 

 

- Tavaszi Hosszútávú evezősverseny Csepel 2019.03.23. 

Az év első vízi versenye, amelyen a válogatottságra pályázóknak kötelező volt a részvétel. A verseny 

4000 m fordulóval rendeztük meg PR1 1x, PR2 1x, PR3 1x, PR3 ID 2x, PR3 B 2x versenyszámokban. 6 

résztvevő állt rajthoz. 

 

- Csepeli Válogató evezősverseny Csepel 2019. 04. 13. 

Az első rendes távú vízi versenyen először a FISA kritériumoknak megfelelően 2000 m-es 

versenytávon rendeztük meg PR1 1x, PR2 1x, PR3 1x, PR3 ID 2x, PR3 B 2x versenyszámokban. 6 

nevezés érkezett a versenyre. 

 

- Evezős Vidék Bajnokság Velencei-tó Sukoró 2019. 06. 8 -  9. 

Vidék Bajnokságon a felújított Velencei -tón zajlott 

A versenyen PR1 1x, PR2 1x, PR3 1x, PR3 ID 2x, PR3 B 2x versenyszámokban lehetett versenyezni. 11 

nevezés érkezett a versenyre. 

 

- Utánpótlás, Masters és Para Evezős Országos Bajnokság, 2019. július 5 – 7. Velencei-tó 

Az országos bajnokságon 29 klub képviseltette magát, ebből 5 klubból érkeztek para versenyzők 

nevezései. 

Az összes Para versenyszámban megtörtént a versenykiírás és szép számmal érkeztek a nevezések is, 

mely meghaladta az előző évi OB nevezési létszámát. 

13 para versenyző szállt vízre és remek teljesítmények és eredmények születtek. A bajnokságon 

indulók közül 1 utánpótlás-, míg a többi felnőtt korú versenyző volt.  

 



 

- XVII. Evezős Óvár Kupa, 2019. augusztus 24 – 25. Mosonmagyaróvár 

Az Óvár kupán 4 egyesülettől érkeztek nevezések. 9 para indulóval színvonalas remek versenyt 

rendeztek az Óváriak külföldi (Piastany Szlovák) indulóval. 

 

- Őszi Hosszútávú evezősverseny Szolnok 2019. október 19. 

Az év utolsó vízi versenye, amelyen a válogatottságra pályázóknak kötelező volt a részvétel. A 

verseny 4000 m és 6000 m fordulóval rendeztük meg PR1 1x, PR2 1x, PR3 1x, PR3 ID 2x, PR3 B 2x 

versenyszámokban. 10 nevezés érkezett a versenyre, de csak 7 résztvevő állt rajthoz. 

 

- VIII. Mikulás Kupa Mosonmagyaróvári Ergométer Verseny 2019. december 04. 

Közel 110 fő részvételével rendezett verseny kellemes hangulatban telt, legfőképp utánpótlás korú 

sportolókat neveztek. Hazai klasszifikációval rendelkező felnőtt sportolók közül 10-en álltak rajthoz és 

mérték össze tudásukat. 

 

Edzők képzése és továbbképzése 

2019. évben nagyot léptünk előre ebben a kérdésben a 2019 – 2020-as tanévben a Testnevelési 

Egyetemen evezős BSC, MSC szakos hallgatók általános és evezős szakmai specifikus képzésben is 

részesültek. 

 

A felkészülési munka beszámolója 

- Az edzőtáborok szöveges értékelése 

Az egyesületek saját berkeiken belül próbálnak egységeket, csapatokat kialakítani és készülni a hazai 

és nemzetközi versenyekre.  

Csepel Evezős Club: 2019. évi Evezős Ergométer Világbajnokságra a felkészülést 

Pető Sport Egyesület: 2019. évi Evezős Ergométer Európa-bajnokságra, Világbajnokságra a 

felkészülést. 

Győri Atlétikai Club: 2019. évi Evezős Ergométer Világbajnokság, Európa-bajnokságra, Gavirátei NK 

versenyre és a Poznańi VK-ra a felkészülést.  

- ˝A˝ keretes válogatott versenyző, aki részt vett az evezős VK-n és VB-n, vett részt felkészítő 

edzőtáborban. 

- Pető Zsolt a Rotterdami VK felkészítő edzőtáborban júliusban 8 napot Győrben és VB felkészítő 

edzőtáborban a Velencei tónál augusztusban 10 napot edzőtáborozott. 

Az egyhetes Őszi alapozó vízi edzőtábort a klubok saját helyszínen MESZ támogatással tartották meg 

versenyzőiknek (Győrben, Mosonmagyaróváron, Budapesten). 



Felkészülésben résztvevő egyesületek és szervezetek, válogatott versenyzők, edzők 

Para programban résztvevő egyesületek: 
 
Pető SE 
Mosonmagyaróvári VSE 
Győri AC 
Csepel EK 
MTK 

Fővárosi Vízművek SK 
Diswake Mozgássérült Wakeboard 
Sportegyesület 
Tisza Evezős Egylet 

Para programban együttműködő civil szervezetek: 
 
Pető Intézet 
Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért 
Alapítvány 
Éltes Mátyás Nevelési Gyógypedagógiai 
Általános és Szakiskola 

Méhecske Alapítvány 
Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Vakok 
Egyesülete 
Down Alapítvány 
Fogócska SE 

 

Ergométeres: 

Ssz. Név. Egyesület Edző Kategória Keret  

1. Tóth Balázs Csepel EK/MTK Rubóczky András/Simon Tamás PR3 ID A 

2. Nagy Ráhel Pető SE Márton Gábor PR2 B 

3. Szabó Csaba MTK Székely Balázs PR3 B 

 

Vízi: 

Ssz. Név. Egyesület Edző Kategória Keret  

1. Pető Zsolt GYAC Nagy Gábor PR1 A 

2. Mátrai Róbert Csepel EK Rubóczky András PR3 B 

3. Farkas Attila GYAC Alföldi Zoltán PR1 B 

4. Novák Richárd Csepel EK/MTK Rubóczky András/Székely Balázs PR1 B 

5. Kovács Levente Pető SE Márton Gábor PR2 B 

6. Wittmann Nándor Pető SE Márton Gábor PR3 B 

7. Polyák Norbert Pető SE Márton Gábor PR3 B 

 


