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Női ks 1x
Hajdú Zsuzsanna
(24 induló)
21. hely
Hajdú Zsuzsi nehéz előfutamot kapott, és mivel innen a 12-be csak egy versenyző juthatott
tovább, nem volt értelme kihajtania magát. Ennek megfelelően nyugodt evezéssel az 5. helyen
ért célba. A reményfutamban az első két hely valamelyikének megszerzésével lehetett a 12-be
kerülni. Sajnos Zsuzsi széteső, enervált evezéssel egy pillanatig sem volt versenyben a
továbbjutó helyekért; a futamban utolsó lett. A C/D döntőbe jutásért (1-3 hely) óriási
küzdelmet vívott az algériai versenyzővel, de 0,7 mp-cel tőle is kikapott így a futamban 4.
helyet szerezve csak a „D” döntőbe került. Itt a 3. helyet szerezte meg, ami összesítésben a
21. helyezést jelentette. A tavalyi VB 8. helye után a mostani szereplés mind Zsuzsi, mind a
szakvezetés számára óriási csalódás! Rendkívül rosszul sikerült a formaidőzítés, mert az egy

hónappal a VB előtt rendezett Országos Bajnokságon 15-20 mp-cel jobb időket evezett. A
gyenge szereplésben közrejátszhatott az is, hogy Zsuzsa nem a csapattal utazott és lakott.
Véleményem szerint a versenyre nem megfelelően koncentrált!

FF ks 1x
Galambos Péter
(25 induló)
2. hely
Az előfutamot Péter végig vezetve megnyerte, így került be a negyeddöntőbe. Itt erős
ellenfelett kapott az amerikai versenyző személyében, 500m-nál és 1000m-nél Péter vezetett,
1500m-nél az amerikai erősített, de remek hajrával versenyzőnk ezt a futamát is megnyerte.
Ezzel a győzelemmel már a legjobb 12 között volt. A következő futamban a döntőbe jutás
sem volt kétséges Péter számára, kiegyensúlyozott evezéssel, a nagy rivális, olasz versenyző
mögött a 2. helyen végzett. A döntőben fantasztikusan nagy küzdelem alakult ki. Péter a táv
első felében vezetett, de riválisai elhúztak és 1500m-nél csak 4. helyen állt. Ekkor csapásszám
emeléssel és hihetetlen lelkierővel az olasz és amerikai versenyzőt is maga mögött hagyva 2.
helyen ért célba; egészen kis különbséggel(1,1 mp) a világ vitathatatlanul legjobb
könnyűsúlyú evezőse, a dán Stefansen mögött!
1

DEN

01:43.19 (5)

03:26.46 (1)

05:11.29 (1)

06:56.41 (1)

2

HUN

01:41.20 (1)

03:27.89 (3)

05:14.29 (4)

06:57.50 (2) !!

3

USA

01:42.06 (3)

03:26.74 (2)

05:12.99 (2)

06:57.88 (3)

4

ITA

01:42.86 (4)

03:28.26 (4)

05:13.91 (3)

06:58.55 (4)

5

AUT

01:44.11 (6)

03:29.15 (6)

05:15.95 (5)

07:03.27 (5)

6

SUI

01:41.50 (2)

03:28.66 (5)

05:16.70 (6)

07:09.17 (6)

Matyasovszki Dániel
(15 induló)
9. hely
Pozsár Bence
Rácz Róbert Bence
Csepregi Gábor
Az előfutamban csapatunk nyugodt evezéssel ismerkedett a pályával és 5. helyen végezve a
reményfutamban folytatta a versenyt, ahol az első 3 hely jelentette a 12-be kerülést. A hatos
futamban harmadikként végezve ez sikerült is. A döntőbe jutásért rendezett futamban az
ellenfelek még túl erősnek bizonyult a frissen összeállt és viszonylag keveset együtt edző
négypárnak. Csapatunk a „B” döntőben a legjobb pályáját húzva, gyenge rajt után az utolsó
helyről fokozatosan jöttek fel, megszerezve a 3. helyet; így összesítésben 9-ek lettek.
FF ks 4x

FF ks 8+

Szigeti Roland
Simon Gergely
Cselinácz János
Novák Edvin
Révész Péter
Krpesics Péter
Vallyon Bence
Révész Zoltán
Papp Bence korm.

(9 induló)

8. hely

Könnyűsúlyú nyolcasunk előfutamos versenyzésén látszott a megilletődöttség, mert jó pár
versenyzőnknek ez a VB volt élete első nagy világversenye. A futamban 5. helyen végeztek
így reményfutamozniuk kellett. Itt már jóval határozottabb, bátrabb versenyzéssel 4. helyet
szereztünk, megelőzve az USA nyolcasát! A „B” döntőben a fiúk az egész VB-s szereplésük
legjobb pályáját húzva a hollandokat egy hosszra megközelítve óriási csatában újra legyőzték
az amerikai nyolcast így összesítésben 8. helyet szerezve.
Meggyőződésem, hogy a könnyűsúlyú négypárevezőst a könnyűsúlyú nyolcast a következő
években menedzselni kell és rendszeresen kellene indítanunk nagy nemzetközi és
világversenyeken!
Budapest, 2012. augusztus 25.

Székely Balázs
Szövetségi Kapitány

