SZAKÁGVEZETŐI BESZÁMOLÓ A FÉRFI KÖNNYŰSÚLYÚ PÁREVEZEŐSÖK
MUNKÁJÁRÓL ÉS EREDMÉYNEIRŐL

A szárazföldi alapozó végeztével 12 versenyző – U23-as és felnőtt korcsoportú –
állott rendelkezésünkre, kívánt részt venni a szakágunk munkájában. Ebből a létszámból 6
főt találtunk alkalmasnak a 2013. évi nemzetközi versenyekre kialakítandó csapatok
szempontjából.

Elsődleges

célként

kerestük

a

könnyűsúlyú

képtárevezőst,

melyet

hosszútávon lehet készíteni az idei nagy versenyekre, és későbbiekben az olimpiára. A
melegvízi táborban folyamatos cserékkel teszteltük az egységeket. A két alapember Varga
Tamás és Galambos Péter volt. A többi négy versenyzővel – Matyasovszki Dániel, Pozsár
Bence, Csepregi Gábor és Krpesics Péter – 4-5 edzés után cseréltek, váltottak társat. Az idő
rövidsége miatt nem tudtunk minden variációt kipróbálni. A legfontosabb levonható
tapasztalat az volt, hogy Matya kulcsember, aki minden felállásban a leggyorsabban
alkalmazkodott és a leggyorsabban is vele haladt a hajó.
A melegvízi tábor után, az itthoni időjárás nagyon zord volt. Voltak napok, amikor lehetetlen
volt vízre menni. Ilyen körülmények között összetartó edzések és a dunavarsányi edzőtábor
is elmaradt. Az eddig látottak alapján kellett a kétpárevezős egységeket a kishajós
tájékoztatóra javasolni.
Javaslat: Matyasovszki Dániel – Galambos Péter
Pozsár Bence – Varga Tamás (vagy Csepregi Gábor)
Csiszár Péter – Krpesics Péter (váltott evezésben nem jutott hely számára)
Varga Tamás egyik evezős társával sem állt rajthoz. A tájékoztató verseny ffi ks.
egypárevezős döntő futamának eredménye megerősítette bennem a kétpárevezős csapat
összeállítását (sorrend: 1. Galambos Péter, 2. Matyasovszki Dániel, 3. Csepregi Gábor, 4.
Varga Tamás, 5. Tamás Bence, 6. László Attila).
A szegedi válogató versenyre a ks egypár sorrendje egy kicsit módosult, Varga Tamás
Csepregi Gábor elé került.
Erre a versenyre már ők ketten is csapatot alakítottak. A ffi. Ks. kétpárevezősök futamát
Matyasovszki D. és Galambos P. nyerte.
A két verseny eredményei alapján voltak keresztbe verések, mely esetekre lehetett volna
szétlövést alkalmazni, de erre nem tartottak igényt, vagy nem tudtak időt szakítani a
versenyzők.
Varga Tamás a szegedi verseny után semmilyen egységben nem vett részt a válogatott
felkészülésében.
A május 17.-én tartott edzőbizottsági ülésen kijelölésre kerültek a nemzetközi
versenyekre utazó csapatok.
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A ffi ks kétpárevezős évközi eredményei (EB XIV. és Eton VK. VII) nem voltak túl biztatóak a
VB-n való indulásra, és a kívánt helyezés megszerzésére. Az olimpiai pontszerző helyezést
nem tudtuk volna elérni, még a kisdöntőbe kerülés is kérdéses lehetett. Ezért a szakvezetés
úgy döntött, hogy nem indítjuk ezt az egységet a VB-n. helyette két eredményekben
sikeresebb egységre váltottunk. Férfi felnőtt ks. egypárevezős egységre Galambos Péter
személyében, és az U23-as ks. kétpárevezősben Matyasovszki Dániel és Pozsár Bence
összeállításban. Erről a lehetőségről már az év elején is szó volt szakmai berkekben, de nem
fektettük írásba, mert bíztunk a felnőtt ks. kétpárevezős sikeres szereplésében. Nekünk az
eredményességünket kell felmutatni, nem pedig a sikertelenséget. Ezt azért írom le, mert
voltak olyan hangok, hogy minden áron tovább kellett volna vinnünk a ks. kétpárevezőst.
Ez az új felállás sértette az addig nemzetközi versenyeken is jól szereplő Csiszár Péter (Vác)
és Krpesics Péter (Csepel) érdekeit, mivel az U23 VB-re utazó csapat ebben az
összeállításban nem tudott elindulni a válogató és tájékoztató versenyen. Kerestük a
megmérettetés lehetőségét, de a fő versenyek közelsége miatt nem volt rá lehetőség. A
jövőben körültekintőbben kell eljárni és minden lehetőséget írásban kell rögzíteni!
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Az őszi vízialapozó időszakban folytatnánk a megkezdett teszteléseket. Az edzőtábori
körülményeket kihasználva a felnőtt és U23-as korcsoportokban is rendszeres cserékkel
biztosítanánk, hogy az azonos felkészültségi állapotban lévő versenyzőknek legyen
lehetőségük a kiválasztásra. Továbbra is keressük a 2000 m-en leggyorsabb kétpárevezős
csapatot.

Vác, 2013. szeptember 9.

Rapcsák Károly
szakágvezető

2

