
 
AZ EVEZ�S SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 

 
 
KÜLDETÉS: Minél többen ismerjék meg az evezést, és minél többen evezzenek! 
 
JÖV�KÉP:   
• 8 000 regisztrált evez�s, 50 egyesület, 4 olimpiai kvalifikáció, 12 egyetemi csapat.  
• A vízparti városok lakosságának 80 %-a ismeri az evez�s sportot, az iskolások 50 %-a kipróbálja. 
• Az evezés népszer� rekreációs sport: rendszeres evez�s túrák indulnak, a strandokon hobbievez�s 

hajókat lehet bérelni. 
 

F� PROBLÉMÁK: 

Finanszírozás: A sportág egésze jelent�s forráshiánnyal küzd. Sokszor az alapvet� m�ködési költségeket 
is nehezen teremtik el� a klubok, fejlesztésre általában nem jut pénz. 

Létesítmények: A csónakházak nagy része nem az egyesületek tulajdonában van, így fennmaradásuk 
bizonytalan. Többségük nem megfelel� állapotú. 

Eszközök Az eszközpark jelent�s fejlesztésre szorul, mind a versenyhajók, mind a túra és hobbi hajók, 
hajószállítók, vontatók, kísér� motorcsónakok, ergométerek tekintetében. 

Humán er�forrás: Kevés az edz�, sportvezet�; jellemz�en e két funkciót egyszemélyben látják el, 
általában társadalmi munkában, vagy alacsony fizetésért. 

Vízfelület: A jelent�s mértékben megn�tt motoros-hajó forgalom a vízfelszínt az evezésre alkalmatlanná 
teszi, s�t sokszor még az evez�sök testi épségét is veszélyezteti. 

Sportolók: A versenyz�k száma kis mértékben növekedett az utóbbi években, azonban a túraevez�sök 
száma jelent�sen csökkent. 

Ismertség: Objektív felmérés nem készült, de a mindennapok tapasztalatai szerint, az evezés ismertsége 
nem megfelel�: jellemz�, hogy összekeverik más sportágakkal. 

 
SZEMLÉLETVÁLTÁS: 

Stratégiai vezetés: ki kell t�zni a céljainkat, majd ezeket folyamatosan szem el�tt tartva kell meghozni a 
döntéseket. 

Marketing szemlélet: a sportolók, a finanszírozók szemével kell nézni: mit tud nyújtani a sportág: miért 
érdemes evezni, és miért érdemes az evezésre költeni. 

Szolgáltató attit�d: a szövetség els�dleges feladata a tagegyesületek segítése, munkájuk koordinálása. 

PR és marketing: a média és az internet nyújtotta lehet�ségeket sokkal jobban ki kell használni az evezés 
ismertségének növelése, és így annak finanszírozásához szükséges források megszerzése érdekében. 

Átláthatóság és transzparencia: a szövetség m�ködése áttekinthet� és mindenki által megismerhet� 
legyen, a szervezeti modellt�l, a válogatási rendszeren keresztül a finanszírozásig. 

Tömegbázis-szélesítése: a hagyományos „elit” versenyevezés mellett a rekreációs (túra, hobbi, fixüléses, 
tengeri) evezés nyújtotta lehet�ségeket kihasználva sokkal szélesebb réteg számára kell megfelel� 
evez�s élményt biztosítani minden korosztályban.  

 
 
 
 



CÉLKIT�ZÉSEK: 
Utánpótlás-nevelés: Jelent�s létszámnövekedés, a verseny és szabadid�sport terén egyaránt.  
Szabadid� sport: Az evezés tömegbázisának szélesítése. 
Verseny- és élsport: A nemzetközi eredményesség növelése. 
Fogyatékosok sportja: Sportolási, versenyzési lehet�ség biztosítása.  
 
Szervezeti, irányítási rendszer: Hatékony m�ködés, és együttm�ködés 
 
Humán er�forrás: Több szövetségi munkaer�,  

      Több jól képzett edz�, sportvezet�, versenybíró,  
      Önkéntesek bevonása 
 

Kommunikáció: A szövetség és a klubok között folyamatos, kétirányú kapcsolat révén minden 
     információ id�ben eljusson az érintettekhez 
    Eredmények, események hatékony publikálása  
 

PR és Marketing: Az evezés ismertségének növelése 
 
Gazdálkodás:  Átlátható, ösztönz�, gazdaságos finanszírozás 

Bevételek növelése 
Ösztönz� befizetési rendszer 
Önfenntartás 
 

Létesítmények: Központi Szövetségi Bázis 
  Meglev� klub-ingatlanok meg�rzése 
  Új evez�sbázisok létesítése 

 
 
Eszközök: A 9-10 éves korosztálynak is megfelel� méret� eszközök  

      Versenyzéshez megfelel� hajók  
      Oktató és rekreációs hajók  
      M�ködéshez megfelel� eszközök  

 
Versenyek, rendezvények: Az evez�s versenyek programjának színesítése 

        Népszer�sít� rendezvények  
        Nemzetközi versenyek  

 
Kapcsolatok: Hazai szervezetekben befolyásunk növelése  

           Nemzetközi Szervezetekben pozíciónk fenntartása  
           Külföldi klubokkal, egyetemekkel kapcsolok kialakítása 

 
Sportegészségügy: Korszer� sportegészségügyi háttér  
 
MEGVALÓSÍTÁS: 

1. A stratégiai terv megvitatása, szükség esetén átdolgozása és elfogadása – (közgy�lés) 
2. Projektek kijelölése – (elnökség) 
3. Részletes tervek kidolgozása (feladatok, források, felel�sök, ütemezés), és lebonyolítása – 

(bizottságok, f�titkár) 
4. A projektek összehangolása, és ellen�rzése – (elnökség) 
5. A stratégiai célok megvalósulásának ellen�rzése – (közgy�lés) 
6. Szükség esetén a stratégiai terv módosítása – (közgy�lés) 


