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A csapat tagjai: 

Csapat vezető :       Székely Balázs  Szövetségi Kapitány 

Edzők :        Szierer János 

Kiss László 

Ficsor László  
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Egység  Versenyző     Egyesület 

        

Női ks 1x  Bálint Sára     SZVE   

   

 

Női ks 2x  Karácsony Dorottya    Csepel   

   Gláser Rebeka     Mosonmagyaróvár 

 

Női 1x   Gyimes Krisztina    DNHE   

  

 

Női 2-   Klötzl Ildikó     FEC   

   Abid Syham     FEC 

 

FF ks 2x  Matyasovszky Dániel    SZVE   

   Pozsár Bence     SZVE  

 

FF ks 4-  Szigeti Roland    GYVSEK  

   Krpesics Péter     Csepel 

   Vallyon Bence    TEE 

   Novák Edvin     TEE 

 

FF 1x   Csankó Péter     Prorek. - Velence  

 

    

 

FF 4x   Bíró Márk     TEE   
   Elekes Szilveszter    BEE 

   Papp Gergely     BEE 

   Pétervári Molnár Bendegúz   BEE    

 

 

A csapattal utazott még: 

Szigeti György – gyúró  

 

 

 

 

 

 



Női ks 1x      22 induló  17. hely 

 

Tavaly az amsterdami U23-as Világbajnokságon ebben a számban szintén Bálint Sára indult 

és első éves u23-as versenyző létére a „C” döntőt megnyerte, azaz 13. lett. 

A tavaszi válogató versenyek alapján egyértelmű volt, hogy idén újra Ő képviseli a magyar 

színeket és mivel még mindig nagyon fiatal – túl nagy előrelépést nem vártam, de reméltem, 

hogy a „B” döntőbe bejut. Az előfutamban Sára utolsó lett; ez még nem jelentett különösebb 

problémát, de a reményfutam 4. helye után már látszott, hogy ezen a VB-n nem lesz nagy 

előrelépés. A  C/D döntőért vívott futam az egyetlen ahol Sára viszonylag jól ment, 2. helye 

és a cseh versenyzőtől kapott 0.92 mp felcsillantotta, hogy tavalyi eredményét talán 

megismételheti az idei évben is, de a „C” döntőben megint fásultan, enerváltan evezett és így 

összesítésben a 17. helyet tudta megszerezni, ami kis visszalépés az elmúlt évhez képest. 

 

Női ks 2x      16 induló  15. hely 

 

A tavasz folyamán a női könnyűsúlyú magyar mezőny igencsak megfogyatkozott, volt aki 

abbahagyta, volt aki a súlyt nem tudta hozni. A két lány viszont folyamatosan előre lépett, 

dublóban május elején ültek össze és biztatóan eveztek. Elindultak a bledi nemzetközi 

versenyen és ott remekül szerepeltek, ezek után került sor a beválogatásukra. Sajnos 

felkészülésük igen nehézkes volt Bled után Gláser Rebeka érettségijei és egyetemi felvételije 

miatt. Az U23-as VB-n gyengén szerepteltek, az előfutamban utolsó azaz 5. helyen, a 

reményfutamban a venezuelaiakat megverve 4. helyen végeztek. A „C” döntőben az ukrán 

csapatot megelőzve a 3. helyen értek célba így összesítésben a 15. helyet szerezték meg 

elmaradva a várakozástól. Karácsony Dorottya következő évben már  kiöregszik az U23-as 

korosztályból, Gláser Rebeka viszont csak első éves volt idén és ha megfelelően készül a 

következő években sikereket érhet el az U23-ban. 

 

Női 2-        9 induló  9. hely 

 

Magyarországot a VB-n a FEC csapata Költzl Ildikó és Abid Syham képviselte . ők nyerték a 

tavaszi kishajós tájékoztatót és a válogatót is. Klötzl  Ildikó érettségije miatt egy nemzetközi 

versenyen sem tudtuk kipróbálni ezt a csapatot, ráadásul az egyik felkészülési versenyen 

itthon is kikaptak egyik hazai riválisuktól- így nem a legbiztatóbb előjelekkel indultak neki a 

VB-nek. Az előfutamban ötödikként végeztek, csakúgy, mint a reményfutamban ahol, ha csak 

kis különbséggel is, de utolsók lettek. A „B” döntőben 3. lettek így összesítésben a 9. azaz 

utolsó helyen végeztek. A csapat végig szépen, jó összmunkával versenyzett, de erőben 

messze elmaradt a mezőny többi tagjától. 

 

Női 1x       19 induló  7. hely 

 

Női egypárevezősben Gyimes Krisztina a DNHE versenyzője képviselte színeinket. Az 

előfutam 3. helye után, Kriszta megszerezte a továbbjutást jelentő 1. helyet. A középfutamban 

csak negyedik helyen végzett így a „B” döntőbe került. A „B” döntőben Kriszta 
megtáltosodott és az első ötszáz 5. helye után ezernél már 2. volt, majd átvette a vezetést és 

remek versenyzéssel megnyerte a „B” döntőt.  Az előző évben Amszterdamban 11. volt az 

U23-as VB-n, mostani 7. helye az összetettben komoly előrelépés és nem szabad elfelejteni, 

hogy Kriszta olyan fiatal, hogy még 2 évig az U23-as korosztály tagja. 

 

FF KS 2x      20 induló  7. hely 

 

Férfi könnyűsúlyú dublónk a szegedi Matyasovszki Dániel- Pozsár Bence összeállításban az 

előfutamban a második helyen végzett és így nem kellett reményfutamoznia hanem egyből a 

középfutamba került. Itt sajnos csak 4. lettek így a „B” döntőbe jutottak. A „B” döntős 

versenyzésükkel szinte lekopírozták Gyimes Krisztina szereplését az első 500 után majd 

ezernél is még negyedikek voltak ezerötszáznál már 2-ok és ellenállhatatlan finissel 



megnyerték a futamukat. Így megismételték tavalyi amszterdami szereplésüket és újra az 

összesített 7. helyet szerezték meg.  

 

 FF KS 4-      14 induló  10. hely 

 

A könnyűsúlyú négyesben a tavalyi U23-as VB-n 6. helyezett egységhez képest csak egy 

helyen változott a csapat összeállítás: az ebből a korosztályból kiöregedő bajai Forrai Dávidot 

a győri Szigeti Roland váltotta, a többiek  Krpesics Péter (Csepel), Vallyon Bence és Novák 

Edvin (mindkettő TEF) maradtak. A csapattól a tavaszi nemzetközi eredmények alapján az A 

döntő 5-6. helyét vagy a „B” döntő első helyét vártam. Ennek megfelelően kezdtek és 

előfutamukat óriási csatában 0,13 mp-cel megnyerték így rögtön bekerültek a középdöntőbe. 

Sajnos a folytatás már nem úgy sikerült ahogyan elképzeltük. A középfutamban egy rosszul 

sikerült rajt után 1500-ig az 5. helyen evezett a csapat, majd a finisben feljött a 4. helyre, de 

az ausztrálokat már nem sikerült utolérni és így csak a „B” döntőbe jutás sikerült. Itt 

csapatunk a Kanadaiakkal vívott hatalmas harcot a 3. helyért, de végül is 0,28 mp-cel ők értek 

előbb célba így a „B” döntő 4. helyén azaz összesítésben a 10. helyen végezve kicsit elmaradt 

a várakozástól a csapat. 

 

FF 1x        27 induló  12. hely 

 

Csankó Péter téli és tavaszi felkészülése nem volt zavartalan, mert egyetemi tanulmányai 

rengeteg idejét lekötötték. Tavasszal a kishajós tájékoztatón jól szerepelt, de a válogatón csak 

7. lett, igaz az előtte végzők vagy külföldiek vagy a négypár tagjai voltak. A bledi versenyen 

kiválóan versenyzett , ez indokolta a beválogatását de az egyetemi vizsgái közvetlenül a VB 

előtt értek véget, emiatt még az edzőtáborba sem tudott eljönni. A nagy indulói létszám miatt, 

még a 24.be kerülésért is pályát kellett húzni, itt Péter magabiztosan a 2. helyen ment tovább. 

A negyeddöntőben is kifejezetten jó versenyzéssel 2. lett így bejutott a 12-be. Az A/B 

döntőbe jutásért látszott Péteren hogy az „A” döntőt maga sem hiszi, mármint, hogy abba 

bekerülhet – így végig tartalékolt és a „B” döntőbe jutott. Itt azonban mindent egy lapra téve 

bekezdett és 500-nél és 1000-nél is második volt, 1500-nál még 3. de a végén kijött az 

állóképesség hiánya és csak a 6. helyen végzett. Péter versenyzését így is nagyra értékelem; 

legnagyobb testsúlyához képest 14 kilót fogyott; látszott, hogy sokkal jobban érzi így magát 

és a nehéz egyetem mellett a 27 indulóból elért összesített 12. hely nem rossz eredmény. 

 

FF 4x       19 induló  16. hely 

 

A tavaszi pótkvalifikációs versenyhez képest egy helyen változott a négypárevezős csapat, 

kikerült a túlkoros Széll Domonkos és a 3 BEE-s fiú Elekes Szilveszter, Papp Gergő és 

Pétervári-Molnár Bendegúz mellé a tavasszal egypárban nagyon jól szereplő Bíró Márk 

(TEE) került. Az első előfutam tovább jutó 2. helyére nem volt esély, de nem jött jól, hogy a 

4. helyért a csapat későn eszmélt és 0,05 századdal kikaptunk a lengyelektől. Ennek 

különösebb jelentősége nem volt, mert jött a reményfutam ahol az első helyre esélyes 

németek mögött, reális lehetőség volt a második hely megszerzése. Sajnos a rajt rosszul 
sikerült és csak 1000m után értük utol a mezőnyt és jöttünk föl a 3. helyre. 1500 m-nél még 1 

hajó hátrányunk volt az abszolút verhető svájciakkal szemben, ekkor óriási finisbe kezdett 

csapatunk, de a végén célfotóval 0,06 századmásodperccel kikaptunk a svájciaktól, ami azt 

jelentette, hogy a csapat nem került be a 12 közé, azaz csak „C” döntős lesz.  

Fiatal csapatunkat a két célfotós vereség (főleg a 2.) teljesen megtörte és ezután a „C” 

döntőben mélyen tudása alatt szerepelve csak a 4. helyen végzett. Még attól az USA-tól akit 

időben 14 mp-cel vertünk a reményfutamban illetve attól az Ausztriától akivel egy futamban 

voltunk előzőleg és 7 mp-t vertünk rá is kikaptunk, így összesítésben messze elmaradva a 

várakozástól a 16. helyet szereztük meg.  

 

Budapest, 2012. július 15.       Székely Balázs 

Szövetségi Kapitány 


