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I. Előzetes:
A 2012. évi felmérőkön, versenyeken látottak alapján (hazai válogatók, ill. brnoi nk) kilenc egység
vívta ki a bledi ifjúsági Európa bajnokságon való indulás jogát. A versenyeken indított csapatok egy
részének kialakítása már az első szegedi válogató versenyt követően megtörtént, míg a férfi
párevezős csapatok végső kialakításával (klubellenállás miatt) a brnoi nk. ill. válogató versenyig várni
kellett (FI2x, FI4x). A csapatok nagy része az őszi-, tavaszi edzőtáborozás alkalmával már evezett
együtt, így nem teljesen nulláról kezdtek neki a csapatok az eb felkészülésnek, de így is maradt még
bőven tennivaló a csapatok technikai, kondícionális egybekovácsolásához az eb-ig rendelkezésre álló
egy hónap alatt.
Az EB műsorán, a program adta lehetőséggel élve a duplázásra, női nyolcas indítását csak döntős, 16 induló csapat esetén terveztem. Mivel velünk együtt 5 nemzet nevezett a női nyolcasban, így ebben
a versenyszámban is indulhattunk.
Az Európa Bajnokságon történő szereplés (eredményesség) kritériumként szerepelt a későbbi plovdivi
Ifjúsági Világbajnokságon történő indulás tekintetében, így halmozott tétje is volt ennek a versenynek.
II. Az Európa bajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
Helyszín, időpont: Bled/Szlovénia (2012. 06.08.-10.)
Résztvevők:
Csapatvezetés:
Szántó Éva
Ficsor László
Molnár Dezső
Kiss László
Mácsik Miklós
Bartos Nándor

Csapatvezető
Up szövetségi kapitány
Edző
Edző
Edző
Edző

Csapatok:
Férfi ifjúsági nyolcas
Bedők Gergely
Győri VSEK
Krenák Mihály
Győri VSEK
Bakaity Attila
Győri VSEK
Rippert András
Győri VSEK
Saáry László
Ferencvárosi EC
Pistár Miklós
Ferencvárosi EC
Baka Sándor
Szegedi VE
Priváczki Ákos
Szegedi VE
K:Balogh Richárd
Ferencvárosi EC
Edző: Kiss László
Férfi ifjúsági kn. kettes
Csányi Péter
Bajai SVSC
Vancsura Bendegúz
Bajai SVSC
Edző: Bartos Nándor
Férfi ifjúsági négypárevezős
Jenei Domonkos
Ferencvárosi EC
Rozsos Péter
Külker EK
Farkas Norbert
Vác VEC
Matheisz József
Mohácsi TE
Edző: Danó Károly
Férfi ifjúsági kétpárevezős
Dávid Patrik
Vác VEC
Mészáros Csongor
Mohácsi TE
Edző: Lakatos Tamás

Petrity Rudolf
Lakatos Tamás
Danó Károly
Fáth András
Saáryné Pető Tímea

Edző
Edző
Edző
Edző
Edző

Női Ifjúsági egypárevezős
Bertus Kitti
Csongrádi VE
Edző: Petrity Rudolf
Női ifjúsági kétpárevezős
Bácskai Dominika
Vác Városi EC
Kurdi Laura
Vác Városi EC
Edző: Mácsik Miklós
Női ifjúsági kn. kettes
Túri Frida
Tisza EE
Erdélyi Zsófia
Tisza EE
Edző: Molnár Dezső
Női ifjúsági kn. négyes
Polivka Dóra
Danubius NHE
Bene Dorottya
Danubius NHE
Bartos Adél
Bajai SVSC
Major Kata
Bajai SVSC
Edző: Bartos Nándor
Női ifjúsági nyolcas
Bük Viktória
Szegedi VE
Kovács Zsófia
Szegedi VE
Túri Frida
Tisza EE
Erdélyi Zsófia
Tisza EE
Polivka Dóra
Danubius NHE
Bene Dorottya
Danubius NHE
Bartos Adél
Bajai SVSC
Major Kata
Bajai SVSC
K: Krémer Eszter
Danubius NHE
Edző: Bartos Nándor
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III. Közvetlen verseny előtti felkészülés
A felkészülés egyesületi helyszíneken, egyesületi eszközök használatával – kivéve a férfi ifi
négypárevezőst, amely MESZ hajóban evezhetett – oldottuk meg, amiért külön köszönet illeti az
egyesületeket! Hajók terén megoldhatatlan volt, hogy a női nyolcasunk megfelelő méretű hajóban
állhasson rajthoz, így a ~60-70 kg súlyú lányok, „kénytelenek” voltak egy 90-100 kg átlagsúlyra való
nyolcasban indulni, mely jelentősen csökkentette esélyeinket ellenfeleinkkel szemben.
A versenyzők részére a verseny idejére UPI keretből Verofit izotóniás italport, ill. Verofit regeneráló
szert biztosítottunk.
IV. Kiutazás, V.B. előzetes, versenykörülmények:
A versenyzők és edzőik 2012.06.07.-én - 2 nappal az EB kezdete előtt -, kora reggel autóbusszal ill.
hajószállítóval utaztak az Európa bajnokság helyszínére.
Az egyesületek szűkös anyagi lehetőségeihez mérten olcsó, de megfelelő szállás, étkezés
lehetőséget kerestünk, és melyet „kényelmes” helyszínen a versenypályától ~ 100m-re lévő
Campingben és étteremben találtunk meg, így a versenyzők, edzők versenypálya és szállás közötti
utaztatásával nem kellett foglalkoznunk.
A versenyek ideje alatt a versenykörülmények egyenlők voltak, a versenyen korrekt eredmények
születtek.
VB statisztika:
Az Európa bajnokságra 23 ország összesen 129 csapatot, mintegy 422 versenyzővel nevezett.
Az EB 13 versenyszámában 13 ország osztozott az érmeken, ebből 6 ország szerzett aranyérmet,
és 18 ország evezősei jutottak az „A” döntőbe. A nemzetek közül kiemelkedett Olaszország a maga 4
arany és 2 ezüst-, valamint Románia a 3 arany és 3 ezüstérmével.
V. A csapatok teljesítményének rövid értékelése:
Női egypárevezős, 13 induló

Helyezés: 9. hely

Értékelés:
Kittitől a hazai-, és nemzetközi versenyeken mutatott teljesítményei, időeredményei alapján „B” döntős
eredmény elérése volt reális célkitűzés. Versenyteljesítménye az előzetes versenyek folyamán elég
változó volt (szegedi nk versenyen jó, brnoi nk versenyen mérsékeltebb). EB-re történt felkészítése,
teljesítménye jónak mondható (teljesítette az előzetes célkitűzést), különösen a „B” döntőben mutatott
versenyzése volt bíztató (óriási versenyben a 2. helyért 3 csapat 1mp-en belül ért célba). Tovább
fejlődve és még több versenyrutint szerezve jövőre az ifi EB, VB élmezőnyébe érhet.
Női kétpárevezős, 10 induló

Helyezés: 3. hely

Értékelés:
A tavalyi és az idei év fejlődését, eredményeit tekintve éremszerző reményekkel, ill. esélyekkel
indultunk az Európa bajnokságon. Az elő-, és középfutamok során nem igazából találták meg a lányok
a megfelelő ritmust, irambeosztást, ennek ellenére sikerült a döntőbe verekedniük magukat. A döntő
futamára már sikerült a csapatnak magára találnia, így jó erőbeosztással és kiváló finissel 3.,
bronzérmet jelentő helyen értek célba. A jó alapokkal rendelkező csapat további javulásával döntős
esélyekkel indulhat az idei világbajnokságon.
Női kn kettes 7 induló

Helyezés:. 4. hely

Értékelés:
Kiemelkedő hazai versenyeredményük, és brnoi szereplésük alapján „A” döntős eredmény volt
várható a csapattól. A versenyre jó formában érkeztek, előfutam győzelemmel egyből az „A” döntőbe
kerültek, így bizakodtunk egy érmes helyezés megszerzésében. A döntőben a belorusz csapattal
végig nagy csatában a bronzéremért, csekély különbséggel (37 század különbséggel) a 4. helyre
szorultak.

Női kn négyes 5 induló

Helyezés: 5. hely

Értékelés:
A szegedi válogató versenyen mutatott jó eredmény alapján ez a csapat indulhatott a brnoi nk
versenyen, ahol a szegedi versenyen mutatott teljesítményét alulmúlva közepes teljesítményt
produkált. Mivel a csapat egyik tagja (Bene Dorottya) napok óta hasmenéses tünetekkel küzdött, ezért
ezen gyengébb szereplést ennek tudtam be, és így indulhattak a bledi Európa bajnokságon. A
versenyen sajnos mind a helyosztón (5 csapat indult), mind a döntőben szerény teljesítményt
nyújtottak, ami abból is lemérhető volt, hogy a brnoi versenyen még nem sokkal előttük végző Csehek
mögött (a teljes mezőny mögött lemaradva) most jóval nagyobb különbséggel értek célba.
Női nyolcas 5 induló

Helyezés: 5. hely

Értékelés:
A brnoi fölényes győzelemre alapozva, és a nemzetközi női váltottevezős mezőny szerényebb
létszámát figyelembe véve pontszerzési esélyekkel indult ez a csapat. Az előzőekben már említett
hajógondokkal is nehezítve ezen egységnek esélye sem volt egy jobb helyezés elérésére.
Férfi kétpárevezős 16 induló

Helyezés: 12. hely

Értékelés:
A kétpárevezős a brnoi verseny után, a négypárevezős hajóegységből kimaradt két fiúból került
kialakításra, jelölésre - a négypárevezős tartalékaként is számításba véve - az Európa bajnokságra.
Az EB versenyei alatt sajnos csak az A/B középdöntőbe kerülés futamában mutattak versenyképes jó
formát, ahol jó versenyzéssel szoros versenyben másodikként jutottak a legjobb 12 csapat közé. Mind
az A/B középdöntőben, mind a B döntőben ~1000m-ig tudtak versenyben maradni, onnantól viszont
fokozatosan lemaradva az élmezőnytől mindkétszer utolsóként értek célba.
Férfi négypárevezős 17 induló Helyezés: 4. hely
Értékelés:
A csapat némi versenyzői és klub ellenállást követően a brnoi nk verseny után állt került kijelölésre (A
Mohácsi TE kétpárevezősben szeretett volna elindulni az Európa bajnokságon, amit részben a brnoi
versenyen mutatott gyenge kétpárevezős teljesítmény meghiúsított). A brnoi nk verseny után tisztázott
viszonyokat követően, döntően Danó Károly irányításával készült a csapat az Európa bajnokságra. A
kiváló kondícionális paraméterekkel bíró csapatot sok munkával sikerült egyre jobban egységgé
kovácsolni, így érem eséllyel indulhattak az EB futamokon. Az elő-, és középfutamok során mindig
„csak” a kötelező továbbjutást preferálva került a csapat az „A” döntőbe. A döntőben várható volt a
nagyon szoros csatározás a helyezésekért, ami be is igazolódott, hiszen szinte fej-fej melletti
küzdelemben 3,26 mp-el lemaradva a győztes olasz csapat mögött, és mindössze 31 század mp-el az
ukrán egység mögött a 4. helyen értek célba. Technikailag tovább építve a csapatot, még jelentős
fejlődés lehetősége rejlett a csapatban. Az EB-re történő felkészítésük jól sikerült. VB-ig történő
további technikai egység megteremtése esetén VB döntős helyezés lesz várható tőlük.
Férfi korm.n. kettes 11 induló

Helyezés: 2. hely

Értékelés:
A kishajós tájékoztató versenyen mutatott gyengébb teljesítményük után (ami sérüléssel indokolható),
a szegedi válogató versenyen szerzett hazai elsőségük meggyőző volt, amit csak megerősített a brnoi
versenyen megszerzett győzelmük. A tavaly is már jó formát mutató és vb-n is eredményes csapattól
az eb-n döntős, érmes helyezést vártam. Döntőbe kerülésük nem okozott különösebb nehézséget
számukra, ahol a mezőnyből klasszisokkal kiemelkedő román egység mögött magabiztos 2.,
ezüstérmet jelentő helyezést szereztek. Világbajnokságra történő nevezésük ilyen előzmények után
nem kérdéses.
Férfi nyolcas 8 induló

Helyezés: 5. hely

Értékelés:
Ezen csapat csak a szegedi válogató versenyt követően került kijelölésre, mivel addig a kn négyes
EB-n történő indítását sem zártam ki. Mivel a négyes válogató versenyen a két aspiráns hajóegység
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egyike sem tudta vetélytársait jelentősen maga mögé utasítani, ezért a nyolcas hajóegység nk
indítása mellett tettem le voksomat. A brnoi versenyen nyolcasunk fölényes győzelmet szerzett, ezért
indulási jogot szerzett az eb-n való indulásra. Az Eb-ig sikerült a csapatot technikailag egységesebbé
kovácsolni, és képességeikhez mérten jó formában indultak az Eb futamokon. A számunkra kedvező
előfutam sorsolásnak is köszönhetően, futamgyőzelemmel egyből az „A” döntőbe kerültünk. A
döntőben már sajnos nem sikerült előfutambeli jó szereplésüket megismételni, így 5. helyen értek
célba. Stabilabb forma kialakításával a világbajnokságon kisdöntő eleji szereplés várható tőlük.
VI. Összegzés
Célkitűzések teljesítése:
Hajóegység
EB
Női egypárevezős
Női kétpárevezős
Női korm. n. kettes
Női korm. n. négyes
Női nyolcas
Férfi kétpárevezős
Férfi négypárevezős
Férfi korm. n. kettes
Férfi nyolcas

Célkitűzés

Tény

VII.-IX.
III.-VI.
V-VI.
VI.-IX.
IV.-VIII.
VIII-XII.
III.-VI.
III.-V.
V.-VI.

IX.
III.
IV.
V.
V.
XII.
IV.
II.
V.

Összesítésben elmondható, hogy ifjúsági korcsoportban a tavalyi évhez képest mind létszámban,
mind EB eredményességben sikerült előbbre lépnünk. Az indított 9 csapat közül 6 egységben „A”
döntős helyen végeztünk, és a megszerzett 2 érmünk mellett további 2 egységben is (NI 2-, FI 4x)
csak kevésen múlt az éremszerzésünk. Előzetes célkitűzéseinket teljesítettük, és az itt elért
eredményekre alapozva idei VB szereplésünk is sikeresnek prognosztizálható.
Az
edzői
vb
beszámolók
a
csatolt
mellékletekben,
az
EB
jegyzőkönyvek
a
http://www.worldrowing.com/results honlapon megtalálhatóak.
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Ficsor László
Utánpótlás szövetségi kapitány
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