Magyar Evezős Szövetség
Edzőbizottság
2013. évi beszámoló

Új edzőbizottságot 2012. 11. 17-18.-n tartott bajai Edzői Fórumon a jelenlévő edzők választottak. A
választás alapján Bartos Nándor, Búza József, Molnár Dezső, Molnár Zoltán, Rapcsák Károly, Kiss
László és Szierer János lett tagja az új edzőbizottságnak. Az új edzőbizottság Szierer Jánost
választotta bizottság vezetőnek. Az elnökség Nagy Gábort, mint a para evezés képviselőjét és Fáth
Andrást delegálta az edzőbizottságba.
Az EB 2013. 01. 10.-én tartotta az első ülését. A napirendi pontok a következők voltak.
- E-napló kötelező használat, hibajavítás, gyakorlati tanácsok.
- Szakágvezetői programok, tervek.
- OB időpont, helyszín lehetőségek, javaslatok, szavazás.
- Edzőbizottsági SZMSZ megváltoztatása, különös tekintettel a választásra.
A második ülés 2013. 04. 16.-án volt. A tárgyalt témák:
- A Sz.N.V.-re a válogatott csapatok nevezése.
- ORV, München, Essen, Sevilla csapat elképzelések.
- Válogatott csapatok edzőinek megnevezése.
- Hajók, lapátok kiosztása.
- Az ergó tesztek, a tájékoztató és válogató versenyek eredményeinek összefoglalása,
értékelése.
- Edzőtábori lehetőségek.
- A nemzetközi versenyek klubok általi előfinanszírozása.
A harmadik értekezletet 2013. 05. 17.-én tartottuk. Az érintett témakörök:
- Külker javaslat a minis versenyekre.
- Csapat tervek, kijelölések.
- Verseny finanszírozás.
- MESZ eszközhasználat.
- Szakági beszámolók.
- Csillag keret.
A negyedik ülés 2013. 09. 11.-én volt. A következő napirendi pontokat tárgyaltuk:
- Szakági beszámolók.
- Az éves felkészülési terv megbeszélése.
- Szakágvezetők választása.
- OB rendezésének megbeszélése.
- Ösztöndíj elosztási rendszer kidolgozása.
- U 23-as csapatok menedzselésének problémája.
- MOB stratégiai terv.

Az ötödik ülés 2013. 10. 09.-én volt. A napirendi pontok a következők voltak:
- Utánpótlás éves program.
- Felnőtt éves program.
- Csillag keret.

Ezeken az üléseken kívül telefonos és e-mail-es szavazást illetve értekezést tartottunk a felnőtt VB
csapatról és az ösztöndíj elosztásról.

Szeged, 2014. március 02.

Szierer János
edzőbizottság vezető

Magyar Evezős Szövetség
Hagyományörző Bizottság
2013. évi beszámolója

A bizottság névsora
Alliquander Anna, dr. Domonkos Anna, Kisfaludi Júlia, Rakitai Zsuzsa, Ribáryné Pál Katalin, Wágner
Mihály, Zsitnik Béla
Bizottsági ülést egyet tartottunk az év során (2013. január 31.), az előírt második ülésre már csak
2014. legelején (2014. január 9.) tudtunk sort keríteni.
Januárban Alliquander Anna „Ez az otthonépítő, asszonyi törődésbe oltott hajóskapitány…” – női
evezős Európa-bajnokságok a korabeli sajtó tükrében címmel tanulmányt írt a női evezés témában,
mely megjelent a Sporttudományi Szemle 2013/1 számában.
Februárban előterjesztést nyújtottunk be az Elnökségnek, melyben a MESZ megalakulásának 120
évfordulója megünneplésére, annak tartalmára tettünk javaslatot. Azt követően a nyár folyamán két
elnökségi ülésen képviseltem a Bizottságot, amikor a téma megvitatása volt napirenden. Az
ünnepségből, ünnepi közgyűlésből végül csak egy vízi felvonulás lett, augusztusban, melyen a
bizottsági tagok közül négyen is részt vettünk.
Áprilisban az évadnyitó Széchenyi versenyen megtartottuk a Nemzeti Hajós Egylet és a Neptun
Evezős Egylet első világháborús emlékköveinek koszorúzását, ami 2007 óta vált hagyománnyá.
Czógler Klára nénivel, a legidősebb, 102 éves evezőssel beszélgetve filmfelvételt készítettünk, amit
videóüzenetnek szántunk az akkor még tervezett ünnepi közgyűlés közönségének.
Szeptemberben Bizottságunk javaslatára a Danubius Nemzeti Hajós Egylet bekapcsolódott a
Kulturális Örökség Napok rendezvénysorozatba: a védett Wesselényi-csónakház bemutatásával,
tízevezős hajóban való eveztetéssel népszerűsítette az evezést (IX. 21-22.).
A gyűjtemény 2013-ban 2 tétel alatt 85 darabbal és 12 köteggel gyarapodott (Bertényi Hanna és
Latinovits Szaniszló hagyatéka). Továbbá letétbe helyezte az általa összegyűjtött dokumentumokat,
emlékeket Pályi András és Lánczi István, ezeknek a feldolgozása még folyamatban van.

Budapest, 2014. január 25.

Kisfaludi Júlia
bizottságvezető

Magyar Evezős Szövetség
Igazolási, Nyilvántartási és Minősítési Bizottság
2013. évi beszámoló

A bizottság 2013-ban az alábbi személyi állománnyal működött:
Elnök: Pál Tibor
Tagok: Seller-Dombóvári Krisztina
Mátyók Henrietta irodavezető
A le- és átigazolásokat, valamint az orvosi igazolások érvényességének ellenőrzését az EVAP alapján
Pál Tibor a szövetségi irodavezetővel együttműködve végezte
A minősítéseket Seller-Dombóvári Krisztina készítette el. A felnőtt és az ifjúsági korcsoportba tartozó
versenyzők minősítése az érvényes szabályzatnak megfelelően történt. A minősítettek köre 2013-tól
kibővült az adaptív versenyzők minősítésével. A nemzetközi minősítések megállapítása a jogosító
versenyeknek aktuális körének megfelelően történt.
A sportolók nyilvántartása 2013-ban a módosított, 2013. december 28-tól hatályos Nyilvántartási,
igazolási és átigazolási MESZ szabályzat szerint történt.
A sportolók nyilvántartása a MOB által kezelt biztonságos, adatszolgáltatást és lekérdezéseket
lehetővé tevő sportinformációs rendszerben (SIR) történt. A sportoló a rendszerben kapott számmal
azonosítható. A regisztrációs kártya és a tagsági könyvbe bejegyzett érvényes orvosi igazolás,
valamint tanuló és serdülő korcsoportban kezdő sportolók esetében a technikai minimum vizsga
eredményes teljesítése együttesen szolgált versenyengedélyül.
Az érvényes szabályzat, valamint az igénylési és hosszabbítási, valamint az átigazoláshoz szükséges
nyomtatványok szövetség honlapjáról letölthetők.
Az év során a sportorvosi igazolások megszerzése terén fennálló korábbi nehézségek csaknem
megszűntek. Az EVAP-os nevezési rendszer miatt csak kivételes esetben volt lehetőség orvosi
igazolások utólagos bemutatására legkésőbb a versenyt megelőző versenytanács ülésen. Így
érvényesült az a cél, hogy a sportolók a versenyeken csak érvényes orvosi igazolással vegyenek részt.
A szövetségi iroda a számítógépes nyilvántartásból időszakosan névszerinti tájékoztatást adott a
kluboknak az orvosi igazolások lejárati idejéről.
Budapest, 2014. március 20.
Pál Tibor
Bizottságvezető

Magyar Evezős Szövetség
Masters Bizottság
2013. évi beszámolója

A magyar masters evezés az anyagi és egyéb problémák – elsősorban a hajók és lapátok magas ára –
ellenére él és hallat magáról. A masters evezősök rendszeres résztvevői a nyári versenyeknek, sőt a
téli futóversenyeken és az ergométer bajnokságon is részt vesznek. A versenyeken való részvétel
koordinálását a Masters Bizottság is igyekszik segíteni. A bizottság összetétele 2012. óta az alábbi:
Jármy Miklós (elnök)
MTK
06/20 214 5054 jarmyfruzsina@freemail.hu
dr. Mészáros László
Vác
06/20 9580958 laszlo.meszaros@gmail.com
Bene Valéria
Csepel
06/30 5384 822bene0121@gmail.com
Fehér András
Külker
06/20 355 9873ndrs.fhr@gmail.com
Horváth Zoltán Gábor
BEE
06/30 377 3732 horvathzg@yahoo.com
Réti Géza
Ganz Vill.
06/20 512 4859retigretig@gmail.com
Szlatényi György főtitkár úr hivatalba lépését követően összehívta a bizottságokat. Az összejövetelt
követően a felmerült kérdések kapcsán ülésezett a Masters Bizottság. A szövetség részére
megküldtük a bizottság személyi összetételét és elérhetőségüket. Az említett összejövetelen a
Versenybíró Bizottság kérte, hogy rögzítsük a masters versenyszámok úgynevezett blokkjait. 2013.
december 4-én elküldtük a blokkbeosztást is, amit az alábbiakban határoztunk meg.
Első versenynap
1. blokk
MW 1x
(A-H-ig)
MM 4(A-H-ig)
2. blokk
MM 1x
(A-H-ig)
MW 4x
(A-H-ig)
MM 8+
(A-H-ig)
Második versenynap
1. blokk
MM 2x
(A-H-ig)
MM 2(A-H-ig)
2. blokk
MW 2x
(A-H-ig)
MM 4x
(A-H-ig)
A blokkbeosztás szerint a férfiszámokban mind a három párevezősszám, valamint a váltott evezős
számok közül a kormányos nélküli kettes és négyes valamint a nyolcas szerepel a műsorban. Női
váltott evezős szám nincs a műsorban, de megfelelő számú induló esetén azok és más számok is
kiírhatók.
Az elmúlt szezonban – 2013-ban nyugvópontra került több olyan kérdés, ami korábban sok vitát
váltott ki.
- rögzítettük a masters számokban való részvétel feltételeit
- rögzítettük annak módját, hogy milyen körülmények között cserélhetők a már benevezett
versenyzők

-

a Horvátországból átvett handicap rendszer számítógépre történt felvitele lehetővé tette a
gyors eredményhirdetést. Ismételt köszönet Fehér Andrásnak és Szabados Miklósnak a
kidolgozásért és segítségért.

A Masters Bizottságnak jelenleg 6 tagja van az ajánlott 7-tel szemben. A létszám betöltésére szívesen
látnánk elsősorban a vidéki klubokból vállalkozókat.
A masters versenyszámokban induló evezősök létszáma örvendetesen emelkedett az utóbbi időben,
de 2014-ben el szeretnénk érni, hogy ne csak a Magyar Bajnokságon, hanem a többi lehetőségen is
induljanak és versenyezzenek egymással.

Budapest, 2014. január 14.

Jármy Miklós
Masters Bizottság elnök

Magyar Evezős Szövetség
Orvosi és antidopping Bizottság
2013. évi beszámolója

A bizottság tagsága:
Elnök:
Dr. Kokas Péter a FISA OB Konzultánsa
Tagok:
Dr. Szabó Anita sport szakorvos, válogatott keret orvos
Dr. Györe István sport szakorvos ,terhelés élettanász
Dr. Lénárt Ágota sport psychologus,SE Testnevelési Kar Tanszékvezetője
-A 2013.Áprilisában megalakult részben új összetételű elnökség megalakította bizottságait .Ennek
megfelelően alakult ujjá az Orvosi és Antidopping Bizottság is.
Az új bizottságból kivált Dr. Deák Valéria miután megvált az OSEI állományából és a repüléssel
foglalkozó intézményben folytatta munkáját. Fokozott munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt
enni a bizottságunk munkájában. Dr. Rácz Levente –a TF kutató munkatársa szintén nem tud részt
venni munkánkban intézetében megnövekedett feladati miatt.
Az Evezés bekerült a 16 kiemelt egyéni sportág közé! Ez a tény teljesen új helyzet kialakulását teszi
lehetővé. Ez az új lehetőség a válogatott keretek felkészülését támogató Sport EÜ helyzetben is
változást hozott.
Ismételten szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a hazai Sport EŰ Országos szervezete továbbra sem
került kialakításra. Az OSEI változatlanul tárgyi és személyi feltételek hiányával és az egész EŰ
rendszerünkre jellemzően alul finanszírozottsággal küzdve nem képes és nem is lehet képes a magas
szintű Sport tevékenység Sport EÜ hátterét biztosítani, csak bizonyos feladatokat tud és nem
folyamatosan megoldani.
A kiemelt sport szövetségek támogatásából kikerült a Sport Eü-re beállított forrás. Így a meglévő
forrásokból kell a jövőben az eddigieknél magasabb szinten saját magunknak megszervezni a
válogatott keretek munkájának a Sport EŰ hátterét.
Ennek érdekében az evezős sportágban teljesen újszerűen fokozatosan megszerveztük az A és a B
válogatott keret rendelkezésére álló Sport Eü hátteret.
Szerződtetésre kerültek a VÁLOGATOTT , PARASzöv.Kapitány úrral történt egyeztetést követően a
következő szakterületek jeles képviselői:
1/.Táplálkozás tudományi szakember a Semmelweis Egyetem táplálkozással foglalkozó tudományos
munkatársa .-A Munka beindult. A kijelölt versenyzőknél elkezdődött a táplálkozási alap állapot
felmérése .Az ehhez szükséges műszert a SE 1sz Sebészeti Klinikája bocsájtotta rendelkezésre .A
műszerhez szükséges kis érzékelőket időszakosan a MESZ szerzi be.
2/.Psychológus szakemberek a szövetségi kapitány előzetes tervei szerint.
3/.Gyúró,masszőr szakemberek az előzetes kijelölések illetve felkéréseket követően.
4/.Fiziotherapeuta szakember , aki a szövetési kapitány úr és szakemberek egyeztetése alapján
dolgozik.
5/.Folyamatban van a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömbjében elhelyezkedő Szakorvosi Rendelő
Intézettel történő szerződés elkészítése, amely a megelőzést is szolgálva egy nagyon részletes és a
szezon során min. 3 megjelenést igénylő széles szűrő programot tudott kialakítani az A keret tagjai

számára . Ezen szerződés további speciális vizsgálati igényeket is ki tud elégíteni –külön díjazásértamennyiben ezt a vizsgálatok alapján a versenyzőnél el kellene végezni .6/.Folyamatos Terhelés élettani vizsgálatok történnek a kijelölt egységekben evezőknél úgy
ergométeren, mint a vízen evezőknél az edzések alatt illetve az edzést közvetlenül befejezőknél.
A vizsgálatokat, szűréseket Dr. Szabó Anita kolléganő fogja össze és az Ő koordinációjával történnek.
A verseny szezon befejezését követőn pedig részletesen kiértékeljük az új szerkezetű Sport Eü ellátás
tapasztalatait.
Ez a most fokozatosan kialakított és még tovább alakítandó, az eddigiektől alapvetően más és
jelentősen központosított Sport EÜ háttér rendszer igen nagy fegyelmet igényel valamennyi
válogatottunktól. - A program maradéktalan elvégzéséhez időszakonként szükséges meg jelenni a
különböző kijelölt vizsgáló helyszíneken,amelyekre történő fel illetve oda utazás biztosan okoz
kényelmetlenségeket. Azonban ahhoz, hogy valamennyi a programban részt vevő versenyző adatai
egy kézben gyűlhessenek össze és annyi adat gyűljön össze,hogy mélyebb elemzésre kerülhessen sor,
ahhoz már az egy egyszerűbbnek tűnő vérvételre is a kijelölt helyre fel kell utazni,akár vidéki
felkészülési helyszínekről is.
Összefoglalva megállapítható,hogy 2014-től köszönhető a sportág kiemelt finanszírozásának
megkezdődhet egy olyan Sport EÜ háttér kialakítása, amely az eddigiekhez képest jelentő előre
lépést jelent és a kialakított illetőleg a tovább fejlesztett jelenlegi Sport EÜ háttér egy lépéssel
közelebb viszi a hazai evezős válogatottnak a programba bekerült tagjait a fejlett rendszerekkel
rendelkező országokhoz. A vizsgálatok összessége biztosan az eddigiekhez képest biztosan
lényegesen jobb támogatást tud nyújtani a válogatott keret tagjainknak és az őket felkészítő
szakembereinknek.
Összeállította ,

Dr.Kokas Péter Ph.D
egyetemi docens
Elnök

Magyar Evezős Szövetség
Utánpótlás fejlesztési bizottság
2013. évi beszámolója

Tagok:
- Petrity Rudolf bizottság vezető - mini kupa és diákranglista feladatok
- Nagy Gábor bizottsági tag - eszközfejlesztési feladatok
- Nagy Csaba bizottsági tag - ergométeres feladatok
- Mácsik Miklós bizottsági tag - vízitúra feladatok
- Dulai Zsolt bizottsági tag – több-tusa feladatok
- Ficsor László bizottsági tag - edzőképzési feladatok, hosszú-távú versenysorozat
A bizottság rendszeresen tartott bizottsági üléseket, ami mellett a kapcsolattartás elektronikus úton
és a versenyeken történő személyes találkozók során zajlott. Az év elején a feladatok kiosztásra
kerültek a fentiek alapján. A bizottság fő feladata volt a Sport XXI program szakmai programjának és
költségvetésének összeállításában és a programok megvalósításában való részvétel. E mellett minden
olyan ügyben véleményt nyilvánított, együttműködött a MESZ többi bizottságával, melyre a
szövetség irodájától, vagy elnökségétől megkeresés érkezett.
A bizottság által az előző években elindított utánpótlás-fejlesztési programok n sikeresen lezajlottak
2013-ban is.
A téli több-tusa fizikai felmérőn, az előző évihez képet nagyobb létszámban vettek részt a klubok.
Az evezős utánpótlás ergométeres bajnokság évről évre egyre népszerűbb, több egyesületnek
sikerült a program által a regionális versenyeken népszerűsíteni az evezést és így a sportág
utánpótlás bázisát szélesíteni. Ebben az évben a szélsőséges téli időjárási viszonyok miatt az eredeti
időpontban elmaradt a meghirdetett verseny és egy későbbi időpontban került megrendezésre.
Tovább folytatódott a Diákranglista verseny 500 méteres futamai.
Ebben az évben új kezdeményezésként indult el a Mini kupa sorozat az 1000 méteres
versenyszámaival, szintén eredményesen és nagy érdeklődéssel zajlott. A Mini Kupa új programjának
elindítása kapcsán voltak kezdeti nehézségek a lebonyolításban, amit a bizottság tagjainak
közreműködésével sikerült megoldani.
Mindkét versenysorozat célja az, hogy az utánpótlás korosztálynak megfelelő versenyzési lehetőséget
biztosítson a gyerekeknek. A sikerélmény biztosításával a sportág megszerettetése is célunk volt.
Szintén új kezdeményezés volt a Sport XXI programba felvett hosszú-távú versenysorozat, mely újabb
versenyzési lehetőségeket kínált ennek a korosztálynak. Sajnos a tavaszi rossz időjárás következtében
elmaradt a hosszú-távú verseny, ami az első versenye lett volna a sorozatnak. Ezután a szezon közben
is maradt el verseny a Duna magas vízállása illetve szervezési problémák miatt, így tulajdonképpen az
Őszi Hosszútávú versenyre és a Szabados Dezső emlékversenyre korlátozódott a sorozat. Mindkét
versenynek nagy sikere volt az egyesületek és a versenyzők körében egyaránt. Mindhárom
kategóriában sok indulója volt a versenynek. Az elmaradt versenyek miatt az összetett eredmények
kihirdetésére nem került sor a szezon végén.

Új kezdeményezésnek szánta a bizottság a nyári több-tusa és a vízitúra programokat, amik végül nem
lettek megrendezve, az előbbi a sűrű nyári programok miatt, az utóbbi pedig az érdektelenség és a
finanszírozási feltételek megváltozása miatt.
A két esemény helyett ősszel megrendezésre került az evezős duatlon verseny regionális
helyszíneken (Győr, Műegyetemi Evezős Club, Baja). A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, a
versenyek nagyon jó hangulatban, sok versenyző részvételével zajlott le.
Ezen programokon kívül tovább folytatódott ebben az évben az eszközbeszerzési- és edzőképzési
program. Az eszközbeszerzésen keresztül mini hajók vásárlására volt lehetősége a kluboknak, az
edzőképzés által pedig új edzők bevonása, képzése zajlik a sportágba.
A Sport XXI program keretének terhére, az egyesületekben folyó utánpótlásnevelés tevékenységének
támogatására, a további évekhez hasonlóan műhelytámogatásban részesültek az ezen a területen
aktív tevékenységet folytató egyesületek. Sajnálatos módon a MOB döntése alapján az idei évtől
kezdődően minimum 300 000 Ft támogatás volt adható az egyesületeknek. Ezzel a korlátozással meg
kellett húzni egy vonalat, hogy mely egyesületek kaphatnak támogatást és melyek nem. A bizottság a
Sport XXI programokon való részvétel és az országos bajnokság mini és tanuló versenyszámaiban való
indulás és eredményesség alapján állított fel egy sorendet, melynek elfogadását javasolta a MESZ
elnöksége számára. A döntés alapján 16 egyesület részesült támogatásban.
Évközben Dulai Zsolt lemondott a bizottsági tagságáról, helyette új tag nem került megválasztásra. A
bizottság újraválasztásakor pedig Nagy Csaba jelezte, a továbbiakban nem vállalja a bizottsági
tagságot. Mindkét tagnak jár a köszönet a korábbi évek önkéntes munkájáért.
Összességében elmondható, hogy a versenyek megszervezése, levezénylése rutinosan zajlott,
minden programban nőtt az indulók és érdeklődők létszáma, bővült a versenyzési lehetőség, több
helyszínt sikerült bevonni a rendezésbe. Negatívum, hogy az évek alatt nem sikerült minden klubot
megmozgatni a programokba, ez a jövő évek egyik célkitűzése kell, hogy legyen a bizottságnak. Ennek
a célnak az érdekében a bizottság javasolta, hogy a Sport XXI program támogatásainak felosztása az
egyesületek részére a továbbiakban csak a Sport XXI programokon való részvétel alapján történjen.
Az esztergomi edzői fórumon a választás után az Utánpótlás bizottság tagjai részben kicserélődtek, a
fórumon 3 tag került közvetlenül a bizottságba, akik vezetőnek Mácsik Miklóst választották, majd az
elnökség további 2 tagot delegált.
2014-ben a bizottság összetétele:
- Mácsik Miklós bizottság vezető, edzői fórum által választott tag
- Alföldi Zoltán edzői fórum által választott tag
- Lőrincz Attila edzői fórum által választott tag
- Danó Károly MESZ elnökség által delegált tag
- Petrity Rudolf MESZ elnökség által delegált tag

Mácsik Miklós
bizottság vezető

