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Női 2x  Gyimes Krisztina     DNHE   

  Dr. Szabó Katalin      VVEC  

   

FF 1x  Galambos Péter     VVEC  

   

FF ks 2x Matyasovszki Dániel     Szegedi VE   

Pozsár Bence      Szegedi VE  

   

FF 2-  Széll Domonkos     Csepel    

Simon Béla      TEE    

FF 4x  Matheisz József     Mohácsi TE   

Elekes Szilveszter     BEE    

Papp Gergely      BEE    

Pétervári M Bendegúz     BEE    

 

 

Női 2x  Dr.Szabó Katalin – Gyimes Krisztina  (10 induló) 

 

Női kétpárevezősünk tavaly ugyanebben az összeállításban 7. lett az EB-n, tavasszal pedig a 

pótkvalifikációs versenyen indultak. Azóta annyi változott csak, hogy helyet cseréltek a 

hajóban és most Kriszta volt a vezérevezős.  

Az előfutamban lányaink nem harcoltak a két továbbjutó helyért, negyedikek lettek, de 

figyelemre méltó volt, hogy megverték a görögöket, akik eddig mindig előttünk végeztek. A 

reményfutamban az első kettő jutott az „A” döntőbe (lengyel,dán) a mieink 4. helyen jutottak 

a „B” döntőbe. Itt 1500 méterig a negyedik azaz utolsó helyen eveztek, volt, hogy már több 

mint 6 mp-re a vezető ukránoktól. Az utolsó 500 méteren azután fergeteges hajrába kezdtek a 

mieink, először a görögöket, majd a németeket végül a cél előtt az ukránokat is utolérték 

illetve lehagyták és szuper finissel megnyerték a „B” döntőt. 

Sikerük értékét emeli, hogy az ukrán hajóban az egyik lány már volt világbajnok négypárban 

és már nyert Európa-bajnoki címet valamint 10. volt az olimpián idén. A német hajó pont a 

mieink előtt nyert egyetemi világbajnoki címet a múlt héten így most sikerült visszavágni.  

Ha Szabó Kati versenyezne tovább és a két lánynál sikerülne elérni, hogy a pálya elején 

gyorsabbak legyenek és ne kerüljenek hátrányba úgy még sok örömünk lehetne bennük! 

 

 

 

 



FF ks 2x   Matyasovszki Dániel- Pozsár Bence  (16 induló) 
 

A Matyasovszki-Pozsár párost egyértelműen rutinszerzés céljából hoztam ki az EB-re. Az 

előfutamukban utolsó (6.) helyen végeztek, majd jött a reményfutam, ahol szintén az utolsó 

(5.) hely lett az övék. Ettől mindenképp jobb eredményt vártam, úgy éreztem, hogy a 12-be 

bejuthat a csapat, de látszott, hogy az előző heti egyetemi VB sokat kivett belőlük és fásultan 

versenyeztek. A „C” döntőben megpróbálták összeszedni magukat, de a négy résztvevő közül 

–igaz csak kis különbséggel- csak harmadikok lettek, így összességében a 15. helyet szerezték 

meg. 

 

 FF 1x    Galambos Péter    (16 induló) 

 

Galambos Péternek a VVEC versenyzőjének remek éve van. Fantasztikus teljesítményt 

nyújtott a pótkvalifikáción, ahol könnyűsúlyú létére 19 indulóból a 6. helyet szerezte meg, két 

világkupa második helyezés után ezüstérmes lett a plovdivi világbajnokságon, aranyérmet 

szerzett az egyetemi Vb-n és most, mivel az EB-n nincs könnyűsúlyú egypárevezős 

versenyszám megint a normálsúlyúak között versenyzett. Az előfutamot rendkívül biztatóan 

kezdte az olimpiai 4. belga versenyző mögött a második helyen egyből a középfutamba jutott, 

elkerülve a reményfutamokat. Itt Péter kitűnő versenyzéssel az erős mezőnyben végig őrizve 

harmadik helyét véghezvitte a bravúrt: bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe! A döntőben a 

legjobb normál súlyúak elllen – habár szokásához híven remekül küzdött – esélye nem volt, 6. 

helye így is kiváló teljesítmény. 

 

 

FF 4x     Elekes Szilveszter-Matheisz József- Papp Gergely- Pétervári-Molnár Bendegúz 

        (13 induló) 

 

Férfi négypárevezősünknél ugyanaz volt a cél, mint a ks kétpárnál – a versenyeztetés, 

nemzetközi rutinszerzés. Az előfutam negyedik helye után következett a reményfutam. A 

négy csapat a három továbbjutó hely valamelyikéért versenyzett. Fiatal együttesünk 1500 

méterig a második helyen állt de a finisben óriási versenyben (0,59 mp) kikapott és csak 4. 

lett. Összesítésben a 13. helyen végeztek a fiúk, akikkel így is elégedett vagyok, nagyon 

szoros versenyt vívtak. Az viszont tanulságként leszűrhető, hogy mivel ebben az évben három 

komoly négypár versenyen is csak századokkal maradtunk le sportpszichológus bevonása 

okvetlenül szükséges a további munkába. 

     

 

FF 2-  Széll Domonkos-Simon Béla   (11 induló) 

 

Férfi kormányos nélküli kettesben az olimpián is résztvevő Széll Domonkos- Simon Béla 

összeállítású csapat indult. Az előfutam harmadik helye után már látszott, hogy a 

reményfutamban esély lehet kiharcolni a döntőbe jutást. Az öt csapat közül az első két hely 

valamelyikének megszerzése jelentette a döntőt. A kettes végre remek versenyzéssel a szerb 

hajó mögött másodikként végzett a futamban megelőzve a bolgár, ukrán, és orosz csapatot és 

bekerült a legjobb hat közé. Sajnos, már a reményfutam estélyén Simon Béla gyomorfájásra 

panaszkodott és másnapra állapota csak romlott, így a döntőben csak a 6. hely megszerzése 

volt lehetséges. Fájó, hogy pont most jött a betegség, mert a döntőben reális esélyük lett volna 

a 4-5 hely valamelyikére.  

   

 

 

Budapest, 2012. szeptember 20.       Székely Balázs 

Szövetségi Kapitány 


