
EVEZÉS mint a generációk sportága:  népszerűsítés, létszámnövelés 
 
Fejlesztési elképzelések: 
 
A fejlesztési elképzeléseim, céljaim a Magyar Evezős Szövetségben: 

 

 folyamatosan működő, produktív szemléletű elnökség felállítása, a minél hatékonyabb működés 

érdekében 

 a tagegyesületek megerősítése, informálásuk és kiszolgálásuk, érdekképviseletük fenntartása a 

műhelymunka még erősebb támogatása, cél a sportág szakmai összefogása! 

 új tagok toborzása, a versenyzők megtartása, a senior korosztály aktívabbá tétele az átlátható, 

követhető, egységes versenyzési feltételrendszer kialakításával 

 a pénzügyi átláthatóság és a források kezelésének új alapokra történő helyezése 

 a 16 kiemelt sportág közé jutás előnyeinek maximális kihasználása, mind az állami, mind a 

gazdasági szektor támogatásainak erősítésével 

 az evezés imázsának és ismertségének növelése, ehhez új marketingeszközök alkalmazása 

 utánpótlás, adaptív versenyzők „kinevelése”, a sportolási körülményeik fejlesztése, támogatása 

 a Sportágfejlesztési stratégiai koncepció újragondolása és tényleges megvalósítása 2-6-10-éves 

szakaszokban 

 eredményorientált működés elérése, megfelelő szakmai, pénzügyi, szakorvosi háttérrel 

 

A Magyar Evezős Szövetség elnöki pozíciójára azért jelentkezem, mert úgy gondolom, hogy 
„külsősként” a sportágra, az abban rejlő lehetőségekre, fejlesztésre lehet koncentrálni, a pártatlanság 
megtartásával. 
 
Fejlesztési területek: 
 
A versenysport eredményei mellett ki kell használni az evezős sport más népszerűsítési lehetőségeit 
is, hiszen az evezős sport múltjával olyan széles társadalmi elismertségben kellene működnie, ami az 
elmúlt években nem sikerült. 
 
Túraevezés 
A 30-as vagy az 50-es években hétvégenként ellepték folyóinkat a túraevezősök. Újra lendületet kell 
adni az evezés e fajtájának, népszerűsíteni a túrafordulókat és a hosszú távú túraversenyeket, ehhez 
a központi támogatás elengedhetetlen (Szigetköz, Dunakanyar, egyéb Duna-túrák, Felső-Tisza, tiszai 
túrák, más folyók: Körös, Rába), a túrahajók kiel boat-ok, gig-ek építéséhez, javításához, 
egyesületekhez való telepítéshez szükséges feltételek megteremtésével.  
Szükséges a jó marketing munka, a versenyek előtt már hetekkel felvezetés a médiában, a versenyről 
tudósítás, pl.: Budapest – Baja hosszú távú verseny. 
 
Egyetemi evezés 
Az egyetemi evezés fellendítése kulcskérdés a magyar evezős sport számára. A MESZ-en belül 
bizottságot kell létrehozni, amely csak az egyetemi evezés megteremtésével lenne hivatott 
foglalkozni. Ez magában foglalja a víz-közeli egyetemi városokban evezős telepek kialakítását, az 
eszközállomány megteremtését és humán erőforrások (szakképzett edzők) biztosítását is. Az 
angolszász országokban az egyetemi evezés az evezős sport alappillére; leghatékonyabban itt lehetne 
növelni a magyar ifjúság körében az evezős sport népszerűsítését. 

- Egyetemek közötti rendszeres regatták megszervezése.  



- Külföldi egyetemi versenyeken való részvétel 
 
Versenysport területe 
 
A magyar evezős sport az utóbbi évtizedekben mindig képviseltette magát az olimpiai játékokon 
(csak Sydney óta: 

 2000 Sydney: Pető-Haller kétpárevezős olimpiai 5. hely 

 2004 Athén: Hirling-Varga könnyűsúlyú kétpárevezős 5. hely 

 2008 Peking: Hirling-Varga könnyűsúlyú kétpárevezős 14. hely 

 2012 London: Hirling-Varga könnyűsúlyú kétpárevezős 11. hely, Simon-Széll kormányos 
nélküli kétevezős 13.hely ) 

 
Fontos lenne számunkra, hogy a sorozat ne szakadjon meg és – főleg, hogy a 16 kiemelt sportág közé 
kerültünk – a rió-i olimpián is versenyezhessenek magyar evezősök, ezért a jelenlegi válogatott 
keretnél, fókuszálni kell azokra az evezősökre, akiknek esélyük lehet a kvalifikáció megszerzésére. 
(anyagi források biztosítása, megfelelő sporteszközök beszerzése, sporttudományos háttér kialakítása 
– TEAM munka!)  
 
Ugyanakkor előre kell gondolkodni és tervezni, hogy 6 év múlva Tokióban már ne csak a kvalifikáció 
megszerzése legyen a cél, hanem a döntős, sőt érmes vagy érem közeli helyezés-helyezések elérése is 
lehetővé váljon. (hosszú távú tervezés!). 
 
Összességében egy sportág működését támogató és sportmenedzsment oldalról hátteret biztosító 
szövetséget szeretnénk létrehozni, ahol a szövetség van az egyesületekért és a sportolókért. 
 
 
Kelt; Budapest 2014.10.20. 
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