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Az utánpótlás 2013. évi evezős sportági értékelése
A Héraklész program 2003 évi elindulása óta jelentős lehetőségeket és változásokat
indított el az evezős sport utánpótlás nevelésében és a tehetséggondozás területén.
Sportágunkban a program nem elkülönülten, hanem a MESZ sportágfejlesztési
tervébe ágyazottan működik, annak biztos hátterét adja. Ennek köszönhetően a
sportágon belül teljes támogatottságot élvez, miután versenyzők, edzők és vezetők
egyaránt felismerték, hogy nem a sportág és a válogatottak mellett, hanem azokat
jelentős mértékben segítve működő rendszerről van szó. A program presztízsét
mutatja, hogy számos versenyző szeretne a Héraklész válogatott keret tagjai közé
kerülni, a program által kínált lehetőségekkel élni, ill.. a kerettagok igyekeznek
kerettagságukat megtartani.
A Bajnok program jól működik, a tavaszi rendkívüli hideg és árvizek miatt elmaradt
edzőtáborok ellenére idén is eredményesen és hatékonyan sikerül(t) felhasználni az
MOB Héraklész program által 2013. évre rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat. A
korosztályos nemzetközi versenyeken (ORV, Ifi VB, IFI EB) a válogatottak teljes
létszámát – a válogató versenyeket követő keretfrissítésnek köszönhetően - a
Héraklész bajnok programban résztvevők alkották.
A programban résztvevő sportolók kiválasztásánál az addigi teljesítményeik
figyelembe vételével (szárazföldi, vízi) alakítottuk ki az 58 fős keretet (serdülő, ifi,). A
keret összeállítását, módosítását – az edzőbizottsággal történő előzetes megvitatás
után - a sportági koordinátor terjesztette a MESZ elnöksége, ill.. a MOB Héraklész
vezető elé jóváhagyásra. A keret módosítására - sportágunk válogatási rendszere
miatt – minden évben a válogató versenyeket követően (májusban) kerül sor. Ezt
követően már csak a legritkább és legindokoltabb esetben (Tartós sérülés, betegség,
iskolai problémák, …) kerülhet sor cserélődésre. Nemzetközi versenyeken szereplő
legjobbjaink adottságai, képességei, készségei általánosságban megfelelnek a
korosztálytól elvárható értékeknek.
A programban résztvevő edzőket, - a sportági vezető javaslatát figyelembe véve - az
elmúlt években kiemelkedő eredményeket felmutató utánpótlás korú versenyzők,
egyesületek edzőiből választotta a Magyar Evezős Szövetség elnöksége, a MOB
Héraklész vezetőjének jóváhagyásával.
A 2013. évben ezek:
• Dani Zsolt, Up női szakágvezető
• Danó Károly, Up férfi párevezős szakágvezető
• Szierer János, Up férfi váltottevezős szakágvezető
Az edzőtáborok idejére - de a klubok részéről nem minden zokszó nélkül – kollégáim
mindig rendelkezésre álltak, és a rájuk kiosztott feladatot kellő szakszerűséggel,
adott esetekben kreativitással oldották meg, és hajtották végre. Egész évben rájuk
osztott feladataik meglehetősen szerteágazóak. Edzőtáborok idején rettentő sok
megoldandó feladat hárul rájuk, de az edzőtáborozáson kívüli időszakban sem
tétlenkednek, mivel technikai minimumvizsgák felügyeletét, lebonyolítását,
regionális hétvégi összetartó edzések megszervezését, megtartását, klubok igény
szerinti edzéslátogatását, Európa-, és világbajnokságon induló csapatok
felkészítését, és szakág vezetői teendőket is elláttak.
A fentebb említett szakágvezetők munkáját külön is értékelve:
• Dani Zsolt feladata volt a leg átfogóbb hiszen szakágvezetői feladatai mellett a
vb-re készülő női nyolcas edzői feladataival is meg kellett birkóznia, ami az
edzőtáborokon kívüli hétvégi összetartó edzéseket is figyelembe véve nem kis
feladat volt. Feladata során leginkább nyolcasának felkészítésére,
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•

•

kialakítására koncentrált amiért joggal némi szemrehányással ill.ette
párevezésben érintett kollégája.
Danó Károly tavalyi sikeres férfi négypár felkészítésével érdemelte ki a
szakágvezetői tisztséget. Szakágvezetői feladatai mellett a férfi ifi
kétpárevezősök kialakítását, ill.. EB, VB felkészítését is végezte kiválóan.
ORV-n csapatvezetői feladatokat is vállalt, és a csapatvezetői feladatokat
kellő odafigyeléssel látta el.
Szierer János tavalyi váltottevezős érintettségével érdemelte ki a
szakágvezetői posztot, azonban a szakágvezetői feladatai mellett, saját
érintettség híján edzői feladatokat a kis létszámú utánpótlás váltottevezős
válogatottak közül nem látott el. A jövőben várhatóan a válogatott keret egyéb
szakágainál számíthatunk majd munkájára.

Az egész évre tervezett edzőtáborozásokat a tavaszi extrém hideg, ill.. havazás miatt
kimaradt tavaszi edzőtáborok kivételével a tervezett létszámmal, és az előzetesen
kalkulált költségekkel sikerült megvalósítanunk. A tavaszi edzőtáborok
kimaradásával keletkezett „többlet” forrásokat Tóth József Programigazgatóval
történt megbeszélés szerint ésszerűen sikerült felhasználnunk. Az utánpótlás
nemzetközi versenyek személyi költségét, az előző évektől eltérően a klubok, ill.. a
MESZ finanszírozták.
A Héraklész bajnok programban résztvevő versenyzők foglalkoztatását, felügyeletét
az edzőtáborok, összetartó edzések során 3-4 fő végezte. Mivel a kerettagok
mindegyike tanuló, ezért az edzőtáborok éves beosztását úgy terveztük, hogy a
tanév alatt az edzőtáborok lehetőleg iskolai szünetben kerüljenek lebonyolításra,
lehető legkevesebbet zavarva így iskolai tanulmányaikat.
Az edzőtáborozásokon kívüli hétvégi csapatösszetartó edzéseket már részben
klubösszefogással, részben az érintett sportolók családi segítségével (költségével)
oldottuk meg, és ezek az edzések nagy jelentőséggel bírtak a csapatok minél
tökéletesebb összhangjának kialakításában, a későbbi eredmények elérésében.
Az edzőtáborok idején az evezősök alapozó időszakban egy korcsoportonként –
edzésterjedelemben, és intenzitásban – differenciált edzésprogram szerint,
versenyidőszakban pedig csapatra bontott edzésterv alapján végezték edzéseiket. Az
edzőtáborozások során - figyelembe véve a nemzetközi „elittől” elvárható
edzésmennyiséget - sportolóink napi 2, alapozó időszakban pedig napi 3 edzést
végeztek.
Az edzőtáborokat követően, az ott végzett felmérők eredményeiről, a versenyzőket
érintő észrevételeinkről, legrövidebb úton (e-mail-en, telefonon, vagy személyesen)
tájékoztattuk a klubedzőket.
Fő versenyek értékelése
Serdülő korcsoport:
ORV, Pöstyén/Szlovákia 2013.05.10.
Serdülő válogatottunk ORV szereplésén – mint arra a nagy részben tavalyi keretből
bennmaradt versenyzők javuló teljesítményeiből számítani lehetett – jelentős
mértékben sikerült javítanunk, hiszen összességében a tavalyi évhez képest a
ponttáblázatban 8 ponttal eredményesebben szerepeltünk, és az ORV 11 számából
a tavalyi 2 győzelmet további néggyel növelve, több év óta sikerült a pontverseny
győzelemért járó kupát ismét elhódítanunk.
Az eredményekből látható, hogy a nemzetek között továbbra is Csehország a
legnagyobb riválisunk az elérhető jó helyezések megszerzésében, míg az ifjúsági, és
felnőtt korcsoportban jó eredményekkel bíró Lengyelországnak idén nem sikerült
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első helyezést szerezniük. Szlovákia ORV szereplése létszámban és eredményekben
jelképes jelentőségűek. A versenyen részt vett még Ausztria is, azonban a 4 alapító
ország között rendezett pontversenybe eredményük nem került beszámításra. A
verseny még színvonalasabbá tételéhez továbbra is törekedni kell más nemzetek
versenyzőinek bevonására, a verseny kiszélesítésére.
A FS 4- kivételével kis és középegységekben szereztünk győzelmet, ezért ezeket az
eredményeket megtartva a jövőben törekednünk kell a nagyobb egységekben való
eredményes szereplésre, csapatépítésre a még jobb szereplés, továbblépés
érdekében.
A 2012. évi ORV pontverseny eredménye:
1. Csehország
36p
2. Magyarország 25 p
3. Lengyelország 19 p
4. Szlovákia
3p
A 2013. évi pontverseny hivatalos eredménye*:

*Mint látható a 2. számban a jegyzőkönyv készítők kihagyták a magyar csapat 2.
helyéért járó 1 pontot, így csapatunk össz pontszáma helyesen 33 pont
A 2013. évi ORV csapat tagjai voltak:
Férfiak
NÉV
EGYESÜLET
FS 1X 6.sz
1
Szegedi Tamás
Budapest EE
Edző: Bujdosó Miklós
FS 2X 3.sz
1
Bácskai Máté
Vác VEC
2
Ács Kristóf
Vác VEC
Edző:Mácsik Miklós
FS 4X 11.sz
1
Furkó Kálmán
Tisza EE
2
Kovács Kornél
Vác VEC
3
Danó Dániel
Ferencvárosi EC
4
Barócs Bence
Ferencvárosi EC
Edző:Danó Károly
FS 2- 8.sz
1
Sőnfeld Álmos
Győri VSEK
2
Ocsenácz Gergő
Győri VSEK
Edző: Kiss László
FS 4- 5.sz
1
Vancsura Bodó
Bajai SSC
2
Lázár Dániel
Kalocsa SE
3
Kiss Bálint
Csepel EK

Szé.
NS 1X
1997 1
NS 2X
1997 1
1997 2

1997
1997
1998
1998

NS 4X
1
2
3
4

NS 21997 1
1997 2
NS 21997 1
1997 2
1997 NS 4-

Nők
NÉV
EGYESÜLET
7.sz
Preil Vivien
Külker EK
Edző:Lőrincz Attila
4.sz
Gadányi Violetta
Külker EK
Gadányi Zoltána
Külker EK
Edző:Lőrincz Attila
10.sz
Krémer Eszter
Danubius NHE
Bencsik Nóra
Vác VEC
Magassy Alexa
Csepel EK
Sugár Fanni
Csepel EK
Edző:Pergel László
9.sz
Márta Boglárka
Szegedi VE
Adonyi Sarolta
Szegedi VE
Edző:Dani Zsolt
Döbrentei Réka
Juhos Babett
Tóth Virág

Szé.
1997

1998
1997

1997
1998
1998
1997

1997
1997

Bajai SSC
Külker EK
Tisza EE

1997
1997

4

4

Németh András
Edző:Alföldi Zoltán
FS 4+ 1.sz
1
Peák Barnabás
2
Németh Gergő
3
Lébenguth Richárd
4
Kardos György
korm: Filipovits Tamás
Edző: Ambrus Gábor
FS 4+ Kerekes Krisztián
1.sz
Szente Richárd
Szabó Bence
Máj Péter

Csepel EK

1997 2.sz

Műegyetemi EC
Műegyetemi EC
Műegyetemi EC
Műegyetemi EC
Műegyetemi EC

1998
1997 NS 41998
1998
1998
Edző:
1998
1997
1998
1997 korm:

Mohácsi TE
Mohácsi TE
Győri VSEK
Győri VSEK

Nagy Emese
Márta Boglárka
Adonyi Sarolta
Edző:Dani Zsolt
Pistár Réka
Kiss Fanni
Cserhalmi Dorottya
Molnár Eszter
Petrovszki Ágnes

Nagy Richárd

Szegedi VE
Szegedi VE
Szegedi VE

1997
1997
1997

Ferencvárosi EC
Ferencvárosi EC
Soroksári EK
Soroksári EK

1997
1997
1997
1998

Győri VSEK

1998

Az elért eredményeket jónak értékelem, a most indított sikeres versenyzőink nagy
része jövőre ifjúsági korcsoportba megy fel, így várhatóan jövőre az ideinél erősebb
ifjúsági csapatokkal tudunk majd a hamburgi ifjúsági világbajnokságon szerepelni.
Ifjúságiak:
A tavalyi sikeres Ifi EB, VB szereplést követően már ősszel látni lehetett, hogy a
2013-as évadnak a tavalyinál szerényebb nk. szintű versenyzői gárdával kezdünk
neki, ami az eredményekben is tükröződni fog majd. A csapatok kialakítását
nagyban nehezítette, hogy a tavaszra tervezett edzőtáborozás az extrém rossz
időjárási viszonyok miatt elmaradt, így csak a hétvégi összetartó edzések alapján
lehetett a csapatelképzeléseket tesztelni.
Európa-bajnokság, Minszk/Fehéroroszország 2013.05.25.-26.
Az őszi-, tavaszi felmérők és a hazai válogató versenyeken látottak alapján, 4 egység
vívta ki a május végi Európa-bajnokságon való indulási jogát. Mindegyik csapat a
hazai versenyeken kiemelkedő versenyteljesítményt mutatatott fel, azonban a korai
EB rendezés miatt inkább a felkészülésre összpontosították a csapatok energiáikat,
mint a nemzetközi versenyen történő tapasztalatszerzésre, így az EB-t megelőzően
nk. versenyeken a csapatok nem vettek részt. A 4 csapat mellett szóba került még
egy női nyolcas indításának lehetősége is, azonban a klubokra (különösen a
nyolcasból a 7 szegedi versenyző klubjára) háruló jelentős versenyköltségek miatt
ezen csapat az EB-n nem tudott indulni, és a VB versenyköltség előteremtésének
további nehézségei mellett, már ifjúsági olimpiai kvótaszerzés reményében az
ifjúsági világbajnokságra készülhetett.
Mivel az indított csapatok szinte mindegyike kis-, ill.. klubegység volt, így az
összeevezés egyedül a férfi kétpárevezős számára okozott némi nehézséget, ill..
többletfeladatot.
Az Európa-bajnokságon történő szereplés (eredményesség) kritériumként szerepelt a
későbbi Trakai-i Ifjúsági Világbajnokságon történő indulás tekintetében, így
halmozott tétje is volt ennek a versenynek.
Az Ifjúsági Európa Bajnokságon résztvevők névsora:
Férfi ifjúsági kn. kettes
Férfi ifjúsági kétpárevezős
Bakaity Attila
Győri VSEK
Jenei Domonkos
Ferencvárosi EC
Krenák Mihály
Győri VSEK
Priváczki Ákos
Szegedi VE
Edző: Kiss László
Edző: Danó Károly
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Női Ifjúsági egypárevezős
Bertus Kitti
Csongrádi
VE
Edző: Petrity Rudolf

Női ifjúsági kétpárevezős
Preil Vivien
Külker EK
Szomják Fruzsina
Külker EK
Edző: Lőrincz Attila

A tavalyi eredményekre alapozva a négy csapat közül háromnál számítottam döntős,
ill.. döntő közeli eredményre (FI2x, FI2-, NI1x).
Ezek:
Hajóegység
EB
Női egypárevezős
Női kétpárevezős
Férfi kétpárevezős
Férfi korm. n. kettes

Célkitűzés

Tény

VI.-IX.
IX.-XI.
VIII-XI.
V.-VIII.

XII.
X.
VII.
VIII.

A csapatok elé kitűzött célokat három egységgel sikerült megvalósítani, azonban
Bertus Kitti női egypárevezősben mutatott teljesítménye egyértelmű elmaradás volt
mind a célkitűzésekhez, mind a tavalyi EB-n és az idei tavaszi kishajós válogató
versenyen mutatott formájához képest. Ennek oka mentális okokra tehető. A férfi
csapatok közül a kétpárevezős egység állt legközelebb a döntőbe kerüléshez,
azonban ez 1,7 mp híján meghiúsult, így idén nem sikerült EB döntős helyezést
felmutatnunk. Az amúgy is szűk létszámú csapatok EB szereplése láttán a két fiú
csapat teljesítménye mutatkozott elegendőnek a VB kiküldetéshez, míg a másik két
lány csapat az EB-hez hasonló erősségű Jeunesse Kupára készülhetett.
EB szereplésünk a két fiú egység jó teljesítménye ellenére tavalyi évhez képest mind
létszámban, mind eredményességben elmaradt a tavalyi évhez képest, az évek óta
tartó versenyeredmény javulás megtört, melynek oka az idén rendkívül kis létszámú
„elit” versenyzői gárda.
Jeunesse Kupa, Luzern/Svájc, 2013.08.03.-04.
Ezen a versenyen a VB. kiküldetésről lemaradó, de az egész évben nyújtott relatív jó
teljesítményt mutató ifjúsági, és serdülő versenyzők, csapatok (ifi második vonal)
indulhattak, menedzselési ill.. versenyrutin szerzési szempontok alapján.
A fentiek alapján az alábbi csapatokat indítottuk a 12 ország részvételével zajló
versenyen:
NI 1x Bertus Kitti

Csongrádi VE

Felkészítő edző: Petrity Rudolf

FI 1x Szegedi Tamás

Ferencvárosi EC

Felkészítő edző: Pető Tímea

FI 2x Bedők Gergely
Pásztor András

Győri VSEK
Csepel EK

Felkészítő edző: Búza József

FI 4- Vancsura Bodó
Balogh Dávid
Pistár Miklós
Saáry László

Bajai SSC
Bajai SSC
Ferencvárosi EC
Ferencvárosi EC

Felkészítő edző: Pető Tímea
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A kis létszámú csapat nagyon szép eredményt ért el, hiszen a versenyen számos
érmes, ill.. döntős helyezést értünk el.
Ezek:
Férfi egypárevezős
I. hely
Női egypárevezős
III. hely
Férfi kétpárevezős
IV. hely
Férfi kn négyes
VI. hely
A versenyen terveztem még indítani az EB-n indult női kétpárevezős hajóegységet
is, azonban magatartási problémák miatt ezen csapat indítása elmaradt (a lányok
összevesztek).
Összességében a csapat nagyszerűen szerepelt, az érmes helyezéseikkel felülmúlták
előzetes várakozásaimat.
A verseny időszaka alatt született az a számunkra örvendetes döntés, miszerint
pályázatunk elnyerte a résztvevő országok többségének tetszését, így 2015. évben
hazánk (Szeged) lehet házigazdája ennek a rangos nemzetközi versenynek.
Ifjúsági világbajnokság, Trakai/Litvánia, 2013.08.08.-11.
A felkészülési tesztek, versenyek és a 2013. évi minszki ifjúsági Európa-bajnokság –
mint a VB indulás legfőbb kritériuma - eredményei alapján az indítandó
hajóegységek tekintetében csökkenteni kellett a korábbi csapatindítási
elképzeléseken, mely alapján az alábbiak szerint alakultak a hajóegységek VB
jelölése és a célkitűzések:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi kétpárevezős
Férfi korm. n. kettes
Női nyolcas

VII.-IX.
VIII.-XII.
VI.-VIII.

IX.
XI.
VIII.

A női nyolcas ugyan részben anyagi okok miatt nem teljesítette a VB kiküldetési
szintet, (EB eredményesség) mégis ifjúsági olimpiai kvótaszerzés reményében ezúttal
ettől eltekintettem.
A VB magas részvételi költségeinél nagy segítségül szolgált, hogy a MOB az Ifi
olimpiai kvalifikáció megszerzéséhez külön keretet biztosított, így a csapatok kb.
50%-os részvételi költségvállalással tudtak részt venni a világbajnokság versenyein.
A VB csapat:
NI 8+ Kovács Zsófia
Bük Viktória
Horváth Kitti
Adonyi Sarolta
Furdek Mária
Polivka Dóra
Papp Zsófia
Krajcár Lill.a
korm: Balázs Luca
tartalék: Márta Boglárka

Szegedi VE
Szegedi VE
Danubius NHE
Szegedi VE
Szegedi VE
Danubius NHE
Szegedi VE
Szegedi VE
Szegedi VE
Szegedi VE

FI 2x Priváczki Ákos
Jenei Domonkos

Szegedi VE
Ferencvárosi EC

Felkészítő edző: Dani Zsolt
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Felkészítő edző: Kiss László

Az EB szereplést követően mindössze három egységgel indultunk a kvalifikációs
világbajnokság versenyein, ahol az előzetes eredmények birtokában, és a rekord
számú és erősségű nevezéseket tekintve reálisan „B” döntős helyezésekre
számíthattunk. Az előző éveknél szerényebb célokat sikerült teljesítenünk, és a FI 2, és NI 8+ csapataink révén, bár direkt úton nem sikerült biztos kvótát szereznünk,
azonban a több kvótát szerzett nemzetek visszalépései folytán mégis van esélyünk
ifjúsági olimpiai kvótaszerzés(ek)re is, ezzel azonban még meg kell várnunk a FISA
visszajelzését.
Összességében értékelve utánpótlás korcsoportú versenyzőink az idei ORV-n
remekül szerepeltek, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, míg ifijeink nemzetközi
viszonyításban közepes eredményeket értek el, azonban úgy gondolom a
rendelkezésre álló versenyzői létszámból mind serdülő, mind ifjúsági vonatkozásban
sikerült a legjobb eredményt kihozni. Az idén sikeresen szereplő ORV-s
versenyzőinkre, és a jövőre ifjúsági korcsoportban maradó, de már az idén is indult
versenyzőkre építve látható, hogy jövőre eredményesebb ifi nemzetközi
eredményekkel számolhatunk majd, amennyiben a megkezdett munka, ill.etve
csapatépítés folytonossága megmarad, de a jövőre felnőtt korcsoportba felkerülő
válogatott versenyzőink is az U23-as válogatottak sorát erősítik majd.
Az eredményes nemzetközi szerepléshez szükséges képességek megléte terén
elmondható, hogy a világversenyeken indított élversenyzőink, kerettagjaink a
nemzetközi élvonal szintjét egyes paraméterekben elérik, azonban döntős, érmes
helyezéseket csak a képességek, készségek minél nagyobb számú és magasabb
szintű megfelelése esetén lehet elérni. Az idei világversenyeken legeredményesebb
csapataink képességei, készségei terén sem volt ez másképp, azonban a konkrét
esetekben más és más képességek megléte, ill.. hiánya eredményezte az elért
helyezéseket. Konkrétabban megfogalmazva, vb-s csapatainknál a női nyolcas
esetében az elégtelen erőállóképesség, mely a felkészülés alatt javuló ergométeres
eredmények ellenére a nemzetközi szinthez kevésnek bizonyultak, a férfi
kétpárevezősnél kiváló állóképességük ellenére, hiányzott – könnyű testtömegükből
fakadóan – a dinamikus izomerő mely rajt és finis készség csekély voltában
nyilvánult meg, férfi kn kettesnél pedig a versenyen mutatott magas csapásszám
ellenére sebesség deficitben jelentkezett, mely technikai hiányosságot mutatott a
versenyek során.
Itt kell megemlítenem, hogy számos, az evezésben élenjáró ország utánpótláskorú,
és felnőtt sportolói, evezősei, az evezősedzéseik egy részét az iskolai, egyetemi
oktatás keretein belül végzik (iskolai, egyetemi evezés pl. Németország, Anglia,
Ausztrália, USA, Kanada, … ), ami minden bizonnyal hozzájárul válogatott evezőseik
nemzetközi sikereihez. A magyar oktatási tárca mindennapos testnevelést bevezető
intézkedése nyomán a jövőben az iskoláknál történő bejelentkezésben rejlő
lehetőségekre nekünk is nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk az eredményesebb
felkészülés érdekében!
A Héraklész bajnokprogramban résztvevő sportolók munkájáról az éves felkészülési
programban tervezett rendszeres felmérők során tájékozódunk. Ilyenek az evezős
ergométeres (6000m, 2000m), sífutó (8km), futó (3200m), a vízi (10000m, 6000m,
2000m), felmérők.
A MOB-os átalakulás okozta intézményi átszervezés, ill. költözés miatt a korábbi
NSI laborban végzett spiroergometriás mérések tavasszal elmaradtak, azonban az

8

őszi mérések ismét helyre álltak a már új helyre költözött és korszerűen felszerelt
NSK laborban.
Az Evezős Szövetség anyagi-tárgyi lehetőségeihez képest nyújtott segítséget az
utánpótláskorúak felkészülésében, azonban ez nagyban függött a felnőtt válogatott
keret eszköz igényeitől, ill. a MESZ eszközállományától. A MESZ lehetőségein túl az
egyesületek, ill. egyének segítették eszközeikkel a nemzetközi versenyeken történő
indulás zavartalanságát. Példa erre, hogy nyolcas hajó terén jó ideig megoldhatatlan
volt, hogy a női csapatunk megfelelő méretű hajóban állhasson rajthoz a VB
futamain, így a ~60-70 kg súlyú lányok, „kénytelenek” voltak egy 90-100 kg
átlagsúlyra való nyolcasban készülni, azonban a tavalyi évhez hasonlóan a VB-t
megelőző hetekben Kő Mercedesz nyújtott segítséget számunkra, így a versenyen a
versenyzők súlyához igazodó FISA limites hajóval tudtunk versenyezni.
Szövetségünk a nemzetközi versenyekre utazók csapatvezetőinek, a csapatok
edzőinek, a hajószállítások költségeinek felvállalásával, és saját eszközeinek, irodai
apparátusának rendelkezésünkre bocsátásával segítette az utánpótlás korúak
felkészülését, azonban az utánpótlás korosztály nemzetközi versenyeken történő
indulását legtöbb esetben továbbra is a klubok, egyének tárgyi, anyagi segítségével
tudtuk megoldani.

Köszönet mindazoknak, akik utánpótlás válogatottjaink felkészülésében önzetlen
segítséget nyújtottak!

Ficsor László
Utánpótlás szövetségi kapitány
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