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I. Előzetes:
A 2013. évben a felnőtt világbajnokságra kis létszámú csapatot terveztem, melynek fő oka az utóbbi
években megcsappant, kellő paraméterekkel, eredményekkel bíró szűk versenyzői létszám, és a
magas VB részvételi költség. A tavaly felnőtt szinten olimpiai számban legjobb eredményt produkáló
versenyzők közül, az evezős sportot korábban évekig fémjelző Hirling Zsolt, és Varga Tamás kiesett,
így újabb versenyzők, és csapatok bevonásával igyekeztem a tavalyi eredményeket megtartani, ill.
felülmúlni elsősorban olimpiai számokban. Az Európa Bajnokságot, ill az etoni világkupát követően
látni lehetett, hogy a Simon-Juhász kn kettes biztató EB, és a Galambos-Matyasovszki ks
kétpárevezős javuló etoni VK szereplése ellenére sem sikerül idénre áttörést hoznunk, új, pontszerző
esélyes csapatokat találnunk máról holnapra a felnőtt mezőnybe. Az etoni versenyt követően
Galambos ks egypárevezősben folytatta a felkészülést, míg Matyasovszki régi párjával ült ismét össze
egy jó U23 VB szereplés reményében. Nyilvánvalóvá vált, hogy az ifjúsági korosztályból, ill. U23-as
korosztályból felkerülő tehetséges versenyzők felnőtt csapatokba való bevonására, felzárkóztatására
még további időt kell fordítanunk a sikeres felnőtt nemzetközi eredmények elérése érdekében. A
luzerni VK versenyre a kormányos nélküli kettes versenyzői, elhúzódó hátsérülésük miatt nem tudott
kiutazni, Galambos Peti pedig nagyszerű kezdést versenykezdést követően „A” döntőbe került, ahol
hasmenéses, hányásos panaszokkal küzdve 5. helyezést ért el. Széll Domonkos váltakozó
versenyteljesítménnyel „B” döntőbe került, ahol enervált versenyzéssel 12. helyezést ért el. Bízva az
EB-n nagyszerű teljesítményt nyújtó F2- mielőbbi felépülésében, Széll vizsgamentes zavartalan VB
felkészülésében és Galambos betegség mentes VB szereplésében ezt a 3 csapatot jelöltem a VB-n
való indulásra. A paraevezősöknél mindössze két, személy jöhetett szóba a VB kiküldetés
szempontjából, így a tavaszi varesei nk versenyen elért eredményeket és az MPB jóvoltából
rendelkezésre álló pénzügyi keretet figyelembe véve Ők is zöld utat kaptak a VB szereplésre, így öt
csapattal vehettünk részt a koreai világbajnokságon. Legjobb hazai felnőtt egységeinktől Galambos
Peti kivételével a világbajnokságon max „B” döntős eredményeket várhattunk. A versenyzők
kiutazását kis részben klub költség vállalással, nagyobb részben MESZ vállalással oldottuk meg. A
para egypárevezősök és edzőjük versenyköltségeit MPB és MESZ költségvetésből oldottuk meg.
II. világbajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
1. Férfi ks egypárevezős
Galambos Péter

Csepel EK

Felkészítő edző: Rapcsák Károly

2. Férfi korm n kettes
Juhász Adrián
Simon Béla

Tisza EE
Tisza EE

Felkészítő edző: Molnár Dezső

3. Férfi egypárevezős
Széll Domonkos

Csepel EK

Felkészítő edző: Búza J./Rapcsák K.

4. Női para egypárevezős
Lengyel Mónika

Arrabona EK

Felkészítő edző: Székely István

5. Férfi para egypárevezős
Németh Szabolcs

Arrabona EK

Felkészítő edző: Székely István

A világbajnokságra történő hazai edzőtábori felkészülést, az egypárevezősök Dunavarsányban, a
kormányos nélküli kettes saját kérésre Szolnokon, míg a para egypárevezősök győri helyszínen
kezdték meg. A korm nélküli kettes tagjai esetenként feljártak Budapestre Lajkó Zsuzsa
fizioterapeutához, és a rendszeres manuál-, ill injekciós terápia, kezelés hatására, a vidékbajnokság
után fellépő krónikus hátfájdalmaik megszűntek.
III. Kiutazás, V.B. előzetes, versenykörülmények:
A versenyzők és edzőik, több csoportban és időpontban utaztak a világbajnokság helyszínére. A 7
órás időkülönbséget sikerült mintegy 4-5 napos időszak után leküzdenünk, így a versenyek kezdetéig
álmatlansággal, vagy vegetatív panaszokkal nem küzdöttek versenyzőink, és elég hamar sikerült az
„átállással” megbirkózniuk.
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A szállás minősége, a pályára ill. pályáról történő utaztatás megfelelő volt. Szállásunk az evezős
pályától mintegy 30 percnyi autóútra volt Suambo városka egyik szállodájában. Az étkezés
változatossága – több ország reklamálása ellenére - meglehetősen egyhangú volt, minek
következtében már a 3. napon sikerült mind az 5-6 féle ételféleséget végig kóstolnunk, és egészen a
VB végeztéig próbáltuk az ismert ételeket variálni, mixelni az egyhangú ételsor változatosabbá tétele
érdekében. A verseny helyszíne egy Zsilippel szabályozott folyószakaszon volt, ahol 3 impozáns fix
létesítmény és számos sátor szolgálta magas színvonalon a verseny résztvevőinek és a nagyszámú
nézőközönségének kiszolgálását, kényelmét.
A versenyek ideje alatt a versenykörülmények egyenlők voltak, korrekt eredmények születtek. A
versenyzők szereplését nehezítette a meglehetősen meleg időjárás és rendkívül magas páratartalom.
VB statisztika:
A világbajnokságra rekordszámban 71 ország, összesen 384 csapatot, mintegy 948 versenyzővel
nevezett, ami az elmúlt világbajnokságokhoz képest jelentős résztvevői növekedést mutatott, így az
indulók száma felülmúlta előzetes várakozásaimat.
A VB 27 (14 olimpiai+8 nem olimpiai+5 adaptív) versenyszámában 22 ország osztozott az érmeken,
ebből 16 ország szerzett aranyérmet.
IV. A csapatok teljesítményének rövid értékelése:
Férfi ks egypárevezős, 28 induló

Helyezés: 3. hely

Értékelés:
Petitől – az előző évek vb eredményeire támaszkodva – érmes helyezést vártam, melyet elképesztően
erős teljes mezőnyben sikerült elérnie egy nagyon taktikusan felépített versenysorozat végén. A
megszerzett bronzérem rendkívül értékes eredmény, mellyel igazolta, hogy világ legjobb könnyűsúlyú
világklasszis versenyzői közé tartozik.
Férfi korm n kettes 21 induló

Helyezés: 12. hely

Értékelés:
Az idei Európa-bajnokságon ötödik helyezést elért férfi kormányos nélküli kettesünk – Simon Béla és
Juhász Adrián – tizenkettedik helyezése csalódás volt számomra.
A B döntő közepére várt helyezést nem tudták teljesíteni, és egyelőre nem sikerült az előző évekhez
képest előrelépniük a nemzetközi porondon. A kudarc okaként, a csapattagok szezon közben történt
sérülésének, és az ebből fakadó, egy hónapig tartó visszafogott felkészülésének tudom be.
Férfi egypárevezős 32 induló

Helyezés: 17. hely

Értékelés:
Domonkos elé kitűzött, B döntő végi eredmény sajnos csak vágyálom maradt. Az elért tizenhetedik
helyezés birtokában tudomásul kell venni, hogy jelenleg nemzetközi szinten férfi egypárevezősben
nem rendelkezünk elfogadható eredménnyel. Ebben a számban csak kiemelkedő teljesítménnyel
lehet nemzetközi szinten számottevő eredményt elérni, ezért a jövőben Domonkosra –
világversenyeken – csapategységben számítok.
Női para egypárevezős 9 induló

Helyezés: 8. hely

Értékelés:
Mónika eredménye dicséretes, hiszen élete legjobb időeredményével nyolcadik helyezést, illetve –
kvalifikációs évben ezzel – kvótaszerző eredményt ér el.
Férfi para egypárevezős 12 induló

Helyezés: 11. hely

Értékelés:
A világbajnokságon először versenyző Szabolcstól, az előzetes nemzetközi eredményei alapján jobb
eredményt vártam, de az elért tizenegyedik helyéről továbbfejlődve, a 2016-os paralimpiának biztos
résztvevője lehet.
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IV. Összegzés
Célkitűzések teljesítése:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi ks egypárevezős
Férfi korm n kettes
Férfi egypárevezős
Női para egypárevezős
Férfi para egypárevezős

I.-III.
VIII.-X.
XI.-XII.
VIII.-IX.
VI.-IX.

III.
XII.
XVII.
VIII.
XI.

A világbajnokságon – meglepetésre – olyan egységek kerültek B döntőbe, akikről idáig csak
mosolyogva beszéltek evezős berkekben (pl. férfi egypárban India, női egypárban Zimbabve), és
olyan nemzetek egységei kerültek C döntőbe, akik evezős nagyhatalomnak számítanak (pl. férfi
könnyűsúlyú egypárban Új-Zéland, vagy női egypárban Németország).
A magyar csapatoktól várt előzetes célkitűzéseket sajnos csak a válogatott egy részének sikerült
teljesítenie. A világbajnokságon indított egységeinkkel szemben kitűzött minimális célkitűzés a „B”
döntőbe kerülés volt, persze az előzetes versenyeredmények birtokában csapatonként differenciáltan.
A jövőben a már meglévő csapatok, szakágak tovább erősítése szükséges a minél több olimpiai
kvalifikáció megszerzése, és az eredményes nemzetközi szereplés érdekében, mely eredményes
szerepléshez a kiemelt sportági támogatás révén gondtalanabb és szakszerűbb szakmai hátteret tud
majd szövetségünk biztosítani. Az idei U23-as és felnőtt eredményeket nézve, a férfi „normál” és
könnyűsúlyú párevezésben valamint férfi váltottevezésben látok mielőbbi esélyt világversenyeken való
pontszerző csapatok kialakítására, de ez természetesen nem jelenti a többi szakág háttérbe
szorítását, elhanyagolását.
A világbajnokságot követően a versenyzők néhány hét pihenő után, októberben kezdik meg
felkészülésüket a következő évi világversenyekre, melynek fő célkitűzése a további csapatkeresés,
azaz hogy megtaláljuk azokat a hajóegységeket, melyekben legnagyobb esélyünk lehet az olimpiai
kvalifikáció megszerzésére, és az eredményes (pontszerző) Eb, vb, olimpiai szereplésre.
Az edzői vb beszámolók a csatolt mellékletekben, a vb jegyzőkönyvek a www.worldrowing.com
honlapon találhatóak.
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