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Szempontok a sportági jelentéshez 
 

 

Általános szempontok 
 

 

A sportági verseny időpontja: 

 

2013.07.06.-08. 
 
A sportági verseny lebonyolítása, szervezettségének jellemzése: 

 

FISA vezetők és versenybírók irányításával, a FISA szabályok szerint 
rendezett, színvonalasan lebonyolított versenyen vettünk részt.  
  
Az utazás, szállás, ellátás színvonala: 

 

Az éjszakai utazás nagyon megterhelő volt mindannyiunk számára, a 
szállásunkat hajnali 5 órakor sikerült elfoglalnunk, ezért a másnapot, 
kimerülten, fáradtan kezdtük. A regenerációhoz hosszabb időre lett volna 
szükség. A szállás színvonalas, pihenésre alkalmas volt. Az étkezés 
elváráson felüli volt, rendkívül nagy választékkal, mindenkinek sikerült a 
saját szája íze szerint ételt-italt választani. 
 
Az edzéslehetőségek, edzéskörülmények értékelése: 

 

Az edzéslehetőségek és körülmények, kiválóak voltak. A versenyzőknek elég 
helyet biztosítottak pihenésre, illetve szárazföldi bemelegítésre is, valamint 
a nap szinte bármely időpontjában lehetőség nyílt edzésre. Alig használt, 
világszínvonalú hajókat tudtunk bérelni. 
 

A versenypálya/létesítmény bemutatása: 

 
A versenypályát egy tavon alakították ki a szervezők, mely csupán 5 
kilométerre volt a falutól, így nem kellett sokat utaznunk. A helyszínen 
nagyon jó bemelegítési lehetőségek nyíltak, szárazföldön és vízen egyaránt. 
A pálya viszonylag szélvédett, a nemzetközi elvárásoknak és szabályoknak 
tökéletesen megfelelő módon volt kialakítva. A létesítményben több, jól 
kialakított öltöző, mellékhelység és masszázsszoba volt. 
 
  
A magyar csapat tagjainak jellemzése (felkészültség, hozzáállás, motiváltság, magatartás): 

 

A magyar csapat általában fiatal, kevés tapasztalattal rendelkező, rendkívül 
motivált, lelkes, bizonyításra kész volt. A versenyzők különböző klubokból, 
de személyenként megfelelő fizikális és mentális felkészültséggel érkeztek. 
 
 

 



Szakmai szempontok 
 

 

Az egyetemi sport helye és szerepe a sportág nemzetközi versenyrendszerében, és a hazai 

felkészülésben: 

 

A hazai evezős egyetemi sport fejlődést mutat, de még mindig messze 
elmarad, a nemzetkőzi színvonaltól. 
 
 

Előzetesen elvárt eredmények bemutatása: 

 

A hat csapatból négyen az elvárásoknak megfelelően szerepeltek, a két 
másik csapat az utolsó versenyükön nagyon jól teljesített, ha ezt a 
teljesítményt az elő és középfutamokban is tudták volna hozni, akkor most 
4 döntős csapatról írhatnánk beszámolót. 
 
A versenyzők nemzetközi versenytapasztalatának bemutatása: 

 

Amint már említettem a versenyzők fiatalok, kevés nemzetközi 
tapasztalattal rendelkeznek.  
 

A magyar csapat teljesítményének személyenkénti (csapatonkénti) konkrét értékelése: 

 
Fks 1x Férfi könnyűsúlyú egypárevezős Csepregi Gábor (III.hely) dicséretes 
teljesítményt nyújtott. 
 
F 2x Férfi kettőpár evezős Pétervári-Molnár Bendegúz és Papp Gergely (VI.) 
az elvárt teljesítményt hozta, a nagyon erős mezőnyben sajnos az 
éremszerzés nem sikerült.  
 
Fks 4- Férfi könnyűsúlyú négyes Novák Edvin, Vallyon Bence, Bártfai Péter, 
Krepesics Péter (VII.hely) az elvárástól elmaradtak, de a hetedik hely 
eléréséért nyújtott teljesítményük kimagasló volt. 
 
F 2- Férfi kormányos nélküli kétevezős Porubszky Norbert és Lovass Márk 
(VIII.) elvárásnak megfelelően szerepeltek. Kis szerencsével döntősök 
lehettek volna (mérlegelésnél a hajójuk könnyebb volt). 
 
N 2x Gláser Rebeka és Dohovics Virág (XII.hely) fiatal és tapasztalatlan 
versenyzők, megfelelő teljesítményt nyújtottak.  
 
F 1x Férfi egypárevezős Elekes Szilveszter (XIII. hely) a C döntőben 
mutatott nagyon szép versenyzésével az előfutamból tovább juthatott volna. 
 
 
 

A verseny élmezőnyének rövid értékelése: 

 

Olimpiai érmesek, helyezettek, világbajnokok indultak ezen az 
Universiadén, ami azt jelenti, hogy magas színvonalú versenynek tekintik. 
 
 

 



A magyar versenyzők hiányosságainak bemutatása: 

 

A nemzetközi versenytapasztalat hiánya. A mezőnyhöz képest fiatalok. 
 
A továbblépés lehetőségeinek meghatározása: 

 
Röviden sok versenyen való részvétel, hosszabban kifejtve külön fórumot 
igényel. 
 
 

További szempontok 
 
Az indulók egyesületeivel, szakosztályaival történő kapcsolat a felkészülés során: 

 
 Megfelelő volt, mindenki a saját egyesületében készült. 
 

Az egyetemi válogatott mellett dolgozó szakemberek munkájának értékelése: 

 
Maximális teljesítményt nyújtottak a lehetőségeikhez képest, és jól 
felkészítették a csapataikat. 
 

A sportág sportdiplomáciája a FISU-ban és a versenyeken: 

 

A legjobb, mert a verseny lebonyolításáért felelős vezető a sportágunk 
alelnöke volt. 
 

A sportági szakszövetség elnöksége, szakmai bizottságai, szponzorai milyen  módon segítették 

a felkészülést és szereplést: 

 
A sportági szakszövetség elnöksége és szakmai bizottsága támogatta a 
csapatokat, az anyagi feltételeket az egyetemek, egyesületek, szülők és 
szponzorok teremtették elő. 
 

A sportág és a MEFS / MOB kapcsolata a felkészülés és közvetlenül az Universiade alatt: 

 
Az Universiade alatt a kapcsolatunk kiváló volt, előtte kevésbé volt 
érezhető. 
 

A felkészülés és az Universiade-szereplés során kapott sportegészségügyi és sportpszichológiai 

segítség nyújtás értékelése: 

 
Minden szempontból megkaptuk a maximális segítséget. 
 

Az Universiade csapatiroda és csapatvezetés munkájával kapcsolatos értékelés és 

észrevételek: 

 
Mint az előzőekben itt is minden segítséget megkaptunk, és éreztük a 
csapatvezetés támogatását. Amit nagyon köszönünk. 
 

A szakmai felkészülését és a részvételt befolyásolták-e pénzügyi gondok, ha igen, hogyan 

tudták kezelni: 

 
Igen, volt olyan csapat, aki utólagos megítélésem szerint éremszerző 
lehetett volna, de anyagi okok miatt nem tudott részt venni. 



 

A sportág egyetemi sporttal kapcsolatban végzett doppingellenes tevékenysége, tapasztalatai: 

 
 

Egyéb tapasztalatok az Universiaden, észrevételek, javaslatok: 

 
Szeretném, megköszönni mindenkinek a magas színvonalú munkáját.  
Megköszönni azt, hogy sportolóinkat egy olyan életre szóló élményhez 
jutatták, amely meghatározza pályafutásukat. 
 
 
 
                               Köszönettel Molnár Zoltán evezős csapatvezető  
 


