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A magyar veterán evezés problémáit már sokszor leírtuk. Jó alkalom az események és
problémák ismételt rögzítésére az éves közgyűlésre való készülődés és az arra készített
beszámoló.
Már közhely annak emlegetése, hogy milyen fontos a mozgás, sportolás idősebb
korban is. Több más sportág mellett az evezés is az idősebb korban űzhető sportágak közé
tartozik, főleg a ciklikus mozgás miatt. Itt rendszeres mozgás mellett fontos az időnkénti
megmérettetés, verseny.
A magyar evezős versenynaptár évenként 7-8 versenyzési lehetőséget biztosít a
masters korú evezősök részére. Úgy mint az idénynyitó hosszútávú verseny, a Budapest, a
vidék és országos bajnokság, az évadzáró hosszútávú verseny és még néhány lehetőség a
felsoroltakon kívül. Külföldön elsősorban a FISA Masters Regattán, a Klagenfurti Rosen
Regattán veszünk részt rendszeresen és nagyobb létszámmal. A Marlow-Tabán evezősversen
2012-ben elmaradt, de 2013-ban, terveink szerint, kibővített programmal, megrendezzük a
versenyt, hogy a szép hagyomány ne szakadjon meg.
A versenylehetőségeket a masters korú evezősök ki is használják. Az elmúlt évekhez
viszonyítva örvendetesen nő az indulók száma. A versenyprogramban való betagozódás
érthetően esetenként problémákat vet fel.
A veterán bizottság igyekszik reagálni a felmerülő problémákra.
- már korábban rögzítettük, hogy a veterán számok a versenyprogramba blokkokban
illeszkednek be
- meghatároztuk a nevezés feltételeit, elsősorban a kategóriába sorolhatóság
megkönnyítése miatt
- rögzítettük, hogy a versenyző azonos versenynapon ne indulhasson aktív és veterán
számban is
- egyértelművé tettük, hogy a Horvátországból átvett handicap rendszert alkalmazzuk.
Állandó visszatérő probléma volt a versenyeken az időjóváírás utáni eredményhirdetés. A
2012-i Országos Bajnokság előtt a bizottság összeült annak érdekében, hogy ezt az
anomáliát valahogy orvosolja. Fehér András és Szabados Miklós ezután egy kitűnő
számítógépes programot dolgozott ki, aminek segítségével a versenyszám célba érkezése
után (Magyarországon először) azonnal eredményt lehetett hirdetni a szegedi OB-n.
A veterán bizottságnak éveken keresztül 6-7 tagja volt. A döntések
zökkenőmentesebbé téttele érdekében az utóbbi években „operatív bizottság” intézte a

felmerülő ügyeket, Jármy Miklós, dr Melega Tibor és sr Mészáros László személyében.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy dr Melega Tibor 2012. őszén lemondott tagságáról.
A veterán bizottság összetétele ezek után az alábbi:
elnök:
Jármy Miklós
MTK
tagok:
dr Mészáros László Vác
Fehér András
Külker Evezős SC
Bene Valéria
Csepel
Réti Géza
Ganz Vill
Horváth Zoltán
Bp Evezős Egyesület
A veterán bizottság kérése a Magyar Evezős Szövetség felé, hogy a Szövetség biztosítsa a
már említett Fehér András és Szabados Miklós által kidolgozott számítógépes program
alkalmazását a versenyeken, hogy az ne legyen személyfüggő.
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