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A felnőtt korosztály 2013. évi evezős sportági értékelése
A 2013. évben a felnőtt világbajnokságra kis létszámú csapatot terveztem, melynek
fő oka az utóbbi években megcsappant, kellő paraméterekkel, eredményekkel bíró
szűk versenyzői létszám, és a magas VB részvételi költség. A tavaly felnőtt szinten
olimpiai számban legjobb eredményt produkáló versenyzők közül, az evezős sportot
korábban évekig fémjelző Hirling Zsolt, Varga Tamás, és Hajdú Zsuzsa kiesett, de
Szabó Katalin is munkahelyi elfoglaltsága miatt az előző évekhez képest
visszafogottabb edzésmunkát tudott végezni. A fentebb említett versenyzők hiányát
újabb, az elmúlt években ifi és U23-as világbajnokságokon sikereket elért
versenyzők, és csapatok bevonásával igyekeztem ellensúlyozni, ill.. felülmúlni
elsősorban olimpiai számokban.
A kimaradt őszi edzőtáborozások, összetartó edzések miatt a csapatkialakítások
összeállításával, tesztelésével meg kellett várnunk a március eleji skradini melegvízi
edzőtáborozást. A csapatkialakításoknál a tavalyi évi versenyek, és a téli felmérők
eredményei és az evezős technikai-, dinamikai egyezőségek játszottak fő szerepet.
Az éves program megvalósításában résztvevő edzőket, - a szakmai vezető javaslatát
figyelembe véve - az elmúlt években kiemelkedő utánpótlás és felnőtt eredményeket
felmutató versenyzők, egyesületek edzőiből választotta a Magyar Evezős Szövetség
elnöksége.
A 2013. évben ezek az alábbiak:
• Rapcsák Károly, férfi ks párevezős szakágvezető
• Molnár Dezső,
férfi váltottevezős szakágvezető
• Molnár Zoltán,
férfi párevezős szakágvezető
• Kiss László,
férfi ks váltottevezős szakágvezető
• Mácsik Miklós,
női 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. Szakági
feladataikat, összetartó edzéseiket sokszor edzői, versenyzői és anyagi-tárgyi
feltételek hiányában nehezen tudták megvalósítani. A csapatok felkészítése az
ideális viszonyoktól messze eltérően, sokszor anyagi terhek egyesületi, ill. szülői
vállalásával valósultak meg. Az edzőtáborozáson kívüli időszakban sem
tétlenkednek, mivel szakági hétvégi összetartó edzések megszervezését, megtartását,
nemzetközi versenyekre Európa-, és világbajnokságon induló csapatok felkészítését,
is elláttak.
A fentebb említett szakágvezetők munkáját külön is értékelve:
• Rapcsák Károlyra minden körülmények között és időben számítani lehetett.
A programokban szereplő összes edzőtáborozáson részt vett, e mellett Fks 2x
hétvégi edzéseinek megtartásában is jeleskedett.
• Molnár Dezső. Rapcsákhoz hasonlóan minden edzőtáborozáson részt vett,
szakági feladatain túl sokszor segédkezett a MESZ logisztikai feladatainak
megoldásában (Filippi hajószállítás, EB hajószállítás, …). Felnőtt négyes
elképzelését edzői, versenyzői ellenállás, és anyagi nehézségek miatt nem
tudta megvalósítani.
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Molnár Zoltán, párevezős szakágában egyedül maradt egyesületi
versenyzőivel, így tulajdonképpen válogatott kerettag klubversenyzőinek a
felkészítését végezte.
Kiss László a szegedi csapathajós versenyig gyakran előtérbe helyezte egyéni,
egyesületi ambícióit így nehezítette az U23-as négyes mielőbbi kialakításának
lehetőségét. A szegedi versenyt követően helyreállt a rend és a szakágában jó
benyomást keltő U23-as négyes felkészítését helyezte előtérbe. Súlyos
betegsége folytán sajnos néha kevésbé tudott csapatai felkészítésére
odafigyelni.
Bácskai-Kurdi N2x idei gyenge szereplése folytán kis létszámú szakágában
Mácsik Miklós feladatai minimálisra zsugorodtak.

Orvosi háttér a felkészülésben:
Felnőtt versenyzőink éves felkészülésében időszakos orvosi kontrollt Dr. Szabó
Anita keretorvos látta el azonban a sportkórházi segítség nem mindig állt a helyzet
magaslatán, így néhány esetben Dr. Kokas Péter protekciójára szorultunk, aki
versenyzőinket a lehető legjobb kezekbe igyekezett irányítani.
Teljesítmény élettani méréseket a mérési eredmények használhatatlansága miatt
néhány alkalom után elhagytuk, pedig eredményes szereplésünkhöz ez is
elengedhetetlen feltétel lenne.
Pszichológusi feladatokat Dr. Lénárd Ágota látta el díjmentesen, azonban Gyimes,
Juhász, és Simon kivételével többi kerettagjaink nem vették igénybe szolgáltatásait.
A válogatott keret egy részének masszőri feladatait Halász László lenne hivatott
ellátni, azonban feladata ellátásában meglehetősen körülményes, és versenyekre, és
edzőtáborokba való részvételhez otthoni praxisából nehezen volt kimozdítható.
Fizioterapeuta tevékenységével, szakszerűségével leginkább Lajkó Zsuzsa nyerte el a
válogatott keret többségének tetszését. Hasznos tanácsai, terápiái kézzel foghatóan
hasznosultak a válogatott keret felkészülését illetően.
Táplálék kiegészítő termékek beszerzése a klubok, versenyzők saját költségére
történtek.
Felkészülést szolgáló tárgyi eszközök:
A válogatott keret felkészülését szolgáló hajó igényünket a Filippi és Schellenbacher
hajógyártó cégeknek köszönhetően részben sikerült megoldanunk, azonban számos
esetben klub illetve magánszemély segítségét voltunk kénytelenek elfogadni az
eredményesebb nemzetközi szereplés érdekében.
A válogatott keret körüli logisztikai feladatok megoldásában meglehetősen nagy
problémát okozott a hajószállító kisbusz hiánya, így sok esetben logisztikai bravúrra
volt szükség az aktuálisan felmerülő feladatok megoldásához.
Egyéb eszközök vásárlására is szükség lett volna, azonban ezeknek beszerzéséhez
forráshiány miatt nem volt lehetőségünk (csapásszám mérő óra, stopper óra, GPS,
tejsav mérő készülék, …)
Az edzők, versenyzők edzőtábori igényét nagyrészt sikerült kielégíteni, azonban
egyes esetekben a szakemberek nem éltek a MESZ által nyújtott lehetőségekkel.
Az ismert tavaszi hóhelyzetek és árvizek szintén nehezítették a csapatok
kialakítását, tesztelését, azonban különösen a férfi könnyűsúlyú párevezős és
normálsúlyú váltottevezős szakágban folytatódtak a Skradinban elkezdett
csapatépítések némi, edzők közötti feszültséggel körítve. Ilyen előzmények után,
relatív kevés információ és összeevezés birtokában kerültek a hazai válogató
versenyekre kijelölésre a válogatott csapatok. A kis-, és csapathajós válogató
versenyek után kijelölésre kerültek az esseni U23-as versenyre és az EB-re készülő
csapatösszeállítások.
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Európa-bajnokság, Sevilla/Spanyolország, 2013.05.
A szűk felnőtt versenyzői létszám következtében az EB-n indított csapataink száma
is meglehetősen csekély volt, akiktől maximum „A” döntő végi, „B” döntő eleji
szereplésre számíthattunk.
A sevillai Európa bajnokság 2013. évi megrendezése szakított az előző évek
gyakorlatával – és idéntől a jövő évekre vonatkozóan is – májusban (az előző
években tartott I. világkupa megrendezésének időpontjában) kerül(t) megrendezésre.
Ez azt jelentette, hogy az előző évekhez képest a nemzeti válogatottak legjobb
csapataikkal szerepeltek az Európa-bajnokságon, és a világkupák és a VB fő
felkészülési állomásának tekintették ezt a versenyt. A relatíve korai versenyidőpont,
és az április végi hazai válogató versenyek miatt - a Férfi ks négyest leszámítva, aki
az esseni nk versenyen is elindult – az indítandó egységek előzetes nk versenyek
nélkül, első nemzetközi versenyként készültek az Európa bajnokságra.
Az EB szereplés egyben meghatározója is volt a csapatok további versenyeztetését
illetően.
Az Európa Bajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
1. Férfi kn kettes
Juhász Adrián
Simon Béla

Tisza EE
Tisza EE

2. Férfi ks kétpárevezős
Matyasovszki Dániel
Galambos Péter

Szegedi VE
Vác VEC

3. Férfi ks kn négyes
Cselinácz János
Miskolczi Dániel
Bodrogi István
Vermes Péter

Bajai
Bajai
Bajai
Bajai

4. Férfi egypárevezős
Széll Domonkos

Csepel EK

5. Férfi ks kn kettes
Révész Péter
Révész Zoltán
László

SSC
SSC
SSC
SSC

Felkészítő edző: Molnár Dezső

Felkészítő edző: Rapcsák Károly

Felkészítő edző: Bartos Nándor
Felkészítő edző: Búza József

Győri VSEK
Győri VSEK

Felkészítő edző: Kiss

Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi

VI.-X.
VI.-X.
X.-XII.
VII.-IX.
várható helyezés utolsó

V.
XIV.
XIII.
VIII.
XI.

Célkitűzések teljesítése:

korm. n. kettes
ks. kétpárevezős
egypárevezős
ks korm. n. kettes
ks korm. n. négyes

Összegzés: meglehetősen szűk felnőtt versenyzői keretből válogatva kerültek
kiválasztásra az EB-n indított válogatott csapataink. Az előzetes ergométeres és vízi
eredményeket figyelembe véve két csapatunktól vártam „A” döntő végi „B” döntő
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eleji eredményeket. Az EB csapatunk eredményességénél férfi kn kettesünk
eredménye emelkedik ki, ami nemzetközi mércével mérve is figyelemre méltó, és
hazai mércével is hoz némi elismerést sportágunknak. A férfi ks kétpárevezős
teljesítménye a versenyesemények figyelembe vételével számomra nem volt
egyértelmű. A csapat elért eredménye és teljesítménye nem mutatott hű képet
tudásukról, ezért ennek érdekében az etoni Világkupán való indításukat
szükségesnek tartottam. Ami az EB eredményekből kitűnik az az, hogy továbbra
sem rendelkezünk kellő paraméterekkel bíró nagy, felnőtt versenyzői létszámmal,
ezért azzal kell főznünk, amink van. A felnőtt korosztályra vonatkozó elsődleges
feladat, hogy a meglévő szűk felnőtt válogatott keretet bővítve, kellő paraméterekkel
bíró elsősorban fiatal versenyzőkkel töltsük fel ezen korosztályt, hogy a két év múlva
esedékes kvalifikációs világbajnokságra több egységben is tudjunk legalább
kvótaszerző csapatokat kiállítani.
Az Európa-bajnokságot, ill. az etoni világkupát követően látni lehetett, hogy a
Simon-Juhász kn kettes biztató EB, és a Galambos-Matyasovszki ks kétpárevezős
javuló etoni VK szereplése ellenére sem sikerül idénre áttörést hoznunk, új,
pontszerző esélyes csapatokat találnunk máról holnapra a felnőtt mezőnybe. Az
etoni versenyt követően Galambos ks egypárevezősben folytatta a felkészülést, míg
Matyasovszki régi párjával ült ismét össze egy jó U23 VB szereplés reményében.
Nyilvánvalóvá vált, hogy az ifjúsági korosztályból, ill. U23-as korosztályból felkerülő
tehetséges versenyzők felnőtt csapatokba való bevonására, felzárkóztatására még
további időt kell fordítanunk a sikeres felnőtt nemzetközi eredmények elérése
érdekében. Eton után időlegesen az U23-asok bledi nemzetközi versenye és az
Universiade került előtérbe. Mindkét verseny hasznosnak bizonyult az U23-as VBre történő felkészüléshez, és további adalékul szolgált az U23-as VB csapatjelölést
illetően. Mint a versenyeken látott eredményekből kiderült, az U23-as (Bácskai –
Kurdi) szereplése Laura betegsége miatt, míg a Nks 1x (Abid) gyenge
versenyteljesítménye miatt nem életképes, azonban kiderült, hogy a FFks négyesből
kiült Bodrogi-Vermes személyében sikerült egy kiválóan teljesítő FKs -2-t találnunk.
Az Universiade szereplésünk szintén sikerrel lepett minket, hiszen a FF2x
(Pétervári-Papp) kétpárevezős döntős 6. helyezésén túl, sikerült sportágunk első
Universiade érmét megszereznünk FFks 1x versenyszámban, melynek tagja
Csepregi Gábor a Danubius NHE versenyzője volt. A versennyel kb. egy időben jött a
sajnálatos hír, hogy az U23-as férfi négyes személyi ellentétek miatt felbomlott,
melynek okai máig tisztázásra várnak.
A luzerni VK versenyre a kormányos nélküli kettes versenyzői, elhúzódó
hátsérülésük miatt nem tudtak kiutazni, Galambos Peti pedig nagyszerű VK
kezdést, versenykezdést követően „A” döntőbe került, ahol hasmenéses, hányásos
panaszokkal küzdve 5. helyezést ért el. Széll Domonkos váltakozó
versenyteljesítménnyel „B” döntőbe került, ahol enervált versenyzéssel 12. helyezést
ért el. A külföldi tanulmányairól hazatért Gyimes egy gyenge próba erejéig összeült
tavalyi párjával Szabó Katival, azonban a versenyek során végig utolsó helyen értek
célba így felnőtt VB indulási esélyeik elszálltak.
Felnőtt válogatottjaink fő versenyeit időrendben követve az Universiade és az OB
után a felnőtt U23-as fő verseny, az U23-as világbajnokság következett.
U23-as világbajnokság, Ottensheim/Ausztria, 2013.07.24.-28.
A tavalyi döntően sikertelen U23 VB szereplést követően, idén nagyobb reményekkel
vághattunk neki a világbajnoki szereplésnek. Ennek a bizakodásnak az alapját a
rendelkezésre álló jó kondicionális és mentális tulajdonságokkal, adottságokkal
rendelkező versenyzői gárda, ill. az elért felmérő és versenyeredmények
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szolgáltatták. A szakmai vezető a 2013. évi válogató-, és nemzetközi versenyeken
látottak alapján, kilenc egység VB indítását javasolta az elnökség részére
elfogadásra. A hazai versenyek alapján több és más egységek is számításba kerültek
az év folyamán VB kiküldetésre, azonban volt aki a nemzetközi versenyek
eredményei elégtelen eredményei miatt (Nks 1x), volt aki fegyelmi vétség miatt (F 4-),
volt aki tartós betegség miatt (N2x), és volt aki szakmai vezető döntése alapján
(Krpesics-Csiszár Fks 2x), - aki egy jobbnak ítélt hazai konkurens egységnek
(Matyasovszki-Pozsár) adott nagyobb bizalmat - maradt itthon a világbajnoki
részvételtől. Az U23-as csapatok nagy része 2 jelentős nemzetközi versenyen vett
részt a világbajnokság előtt (Essen, Bled), hogy bizonyíthassa VB indulási
jogosultságát. A hazai viszonyok között nagy létszámnak számító résztvevők VB
szereplése azért is fontos volt, mert a szűk létszámú hazai felnőtt „elit” mellett
nagyjából ezekre az U23-as versenyzőkre számíthatunk zömmel a Riói olimpiára
történő csapatkialakítások során.
Az U23-as VB csapat tagjai:
1. Férfi egypárevezős
Matheisz József

Mohácsi TE

Felkészítő edző: Lakatos Tamás

2. Férfi korm n. kettes
Vancsura Bendegúz
Csányi Péter

Bajai SSC
Bajai SSC

Felkészítő edző: Bartos Nándor

3. Férfi ks négyes
Szigeti Roland
Bártfai Péter
Vallyon Bence
Novák Edvin

Győri VSEK
Győri VSEK
Tisza EE
Tisza EE

Felkészítő edző: Kiss László

4. Férfi ks korm n. kettes
Bodrogi István
Vermes Péter

Bajai SSC
Bajai SSC

Felkészítő edző: Bartos Nándor

5. Férfi ks kétpárevezős
Matyasovszki Dániel
Pozsár Bence

Szegedi VE
Szegedi VE

Felkészítő edző: Szierer János

6. Férfi ks egypárevezős
Tamás Bence

Kalocsa SE

Felkészítő edző: Ambrus Gábor

7. Férfi kétpárevezős
Papp Gergely
Pétervári Molnár Bendegúz

Budapest EE
Budapest EE Felkészítő edző: Molnár Zoltán

8. Női ks kétpárevezős
Bálint Sára
Bene Dorottya

Szegedi VE
Danubius NHE

Felkészítő edző: Szierer János

9. Női egypárevezős
Gyimes Krisztina

Danubius NHE

Felkészítő edző: Karácsony Tibor
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U23 VB célkitűzéseinek teljesítése:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi egypárevezős
Férfi kétpárevezős
Férfi ks. kétpárevezős
Férfi kn. kettes
Férfi ks. kn. kettes
Férfi ks. kn. négyes
Férfi ks. egypárevezős
Női ks. kétpárevezős
Női egypárevezős

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

XV.
IV.
IV.
VIII.
IV.
VIII.
XI.
VIII.
VII.

Összesítésben elmondható, hogy idei U23-as VB szereplésünk az utóbbi évek
legeredményesebb csapatszereplését hozták. Részben a felmérők, és válogató
versenyek alapján kiválogatott csapatok, versenyzők korosztályuk legjobbjaiként,
kaptak lehetőséget a világbajnokságon való indulásra. Az idei eredményes VB
szereplésünk azért is fontos, mert lendületet adhat a további felkészüléshez, mely
nyomán a versenyzők motivációhoz jutnak és még eredményesebb szereplésre
sarkallják őket. Fontos, hogy a versenyzők szakmai munkáját fejlődését tovább
vigyük, melynek elengedhetetlen feltétele a szükséges infrastrukturális és szakmai
háttér megteremtése.
A VB edzői beszámolók többnyire csak a fő versenyről szólnak, de úgy gondolom egy
alaposabb szakmai elemzéshez nem (csak) erre van szükségünk, mivel az már csak
az éves felkészülés végeredménye. A jövő szempontjából sokkal többet tudunk
hasznosítani a fő versenyig vezető felkészülési munka dokumentációiból
(edzésnaplók), mint abból, hogy a fő verseny futamai során hogy állt csapatunk pl.
1500 m-nél, tudott-e csapatunk rajtolni, finiselni, …, ezért a csapatok
felkészüléséről, versenyeikről készített „mélyebb” egész éves edzői szakmai
értékelését a jövőben az alábbi szempontok alapján kérem majd az edzőktől:
• A csapat közös edzésmunkájának kezdete (Mikortól csapat a csapat?).
• A csapattagok munkájának, hozzáállásának értékelése (Tervezett-,
elvégzett munka mennyisége és minősége, edzésekhez történő
hozzáállása, kedvező, kedvezőtlen személyiség tényezők, felkészülést
gátló, segítő tényezők egyénenként.).
• A csapat elé kitűzött tervezett- elvégzett munka aránya, esetlegesen a
tervezetet alul, ill. felülmúló teljesítés okai konkrét számokban, melyben
nagy segítséget nyújt az elektronikus edzésnapló!
• A csapat tervezett közös és külön végzett edzéseinek aránya, ill.. azokat
gátló tényezők – ha voltak - okai (Az összes edzés közül mennyi történt
csapategységben, mennyi egyénileg? Mennyi edzői felügyelettel, mennyi
felügyelet nélkül?).
• Személyi, tárgyi eszköz feltételek megléte, hiánya (Edző, gyúró,
pszichológus, orvos, teljesítmény élettani szakember, dietetikus,
biomechanikai szakember, hajó, lapát, evezős ergométer, motorcsónak,
benzin, edzéshelyszín (evezőstelep, súlyzó terem, ….)).
• A csapat, szakág jövőbeli felkészülését szolgáló elképzelések.
• Egyebek.
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Felnőtt VB, Chungju/Dél-Korea 2013.08.25.09.-01.
Bízva az EB-n nagyszerű teljesítményt nyújtó F2- mielőbbi felépülésében, Széll
vizsgamentes zavartalan VB felkészülésében és Galambos betegségmentes VB
szereplésében ezt a három csapatot jelöltem a VB-n való indulásra. Paraevezősöknél mindössze két személy (Lengyel Mónika, Német Szabolcs) jöhetett szóba
a VB kiküldetés szempontjából, így a tavaszi varesei nk, és az etoni VK versenyken
elért eredményeket és az MPB jóvoltából rendelkezésre álló pénzügyi keretet
figyelembe véve egy elnökségi döntés értelmében ők is zöld utat kaptak a VB
szereplésre, így öt csapattal kezdhettük meg a felkészülést a koreai
világbajnokságra.
Legjobb hazai felnőtt egységeinktől Galambos Peti kivételével a világbajnokságon
maximum „B” döntős eredményeket várhattunk. A versenyzők kiutazását kis
részben klub, nagyobb részben MESZ költségvállalással oldottuk meg, míg a paraegypárevezősök és edzőjük versenyköltségeit MPB és MESZ költségvetésből oldottuk
meg.
A világbajnokság nevezéseit látva megállapíthattuk, hogy előzetes várakozásainkat
felülmúlva, és nem kímélve a költségeket rekordszámú 71 nemzet adta le
nevezéseit, így nem volt ritka a 20 induló fölötti nevezések száma, sőt a minket is
érintő férfi egypárevezősben 32 versenyző indult.
Világbajnokságon résztvevő csapatok, és edzőik:
1. Férfi ks egypárevezős
Galambos Péter

Vác VEC

Felkészítő edző: Rapcsák Károly

2. Férfi korm n kettes
Juhász Adrián
Simon Béla

Tisza EE
Tisza EE

Felkészítő edző: Molnár Dezső

3. Férfi egypárevezős
Széll Domonkos

Csepel EK

Felkészítő edző: Búza J./Rapcsák K.

4. Női para-egypárevezős
Lengyel Mónika
5. Férfi para-egypárevezős
Németh Szabolcs

Arrabona EK

Felkészítő edző: Székely István

Arrabona EK

Felkészítő edző: Székely István

VB célkitűzések teljesítése:
Hajóegység

Célkitűzés

Tény

Férfi ks egypárevezős
Férfi korm n kettes
Férfi egypárevezős
Női para egypárevezős
Férfi para egypárevezős

I.-III.
VIII.-X.
XI.-XII.
VIII.-IX.
VI.-IX.

III.
XII.
XVII.
VIII.
XI.

A VB résztvevői létszámát tekintve a kis létszámú csapatok közé tartoztunk, ennek
ellenére Galambos Peti révén felkerültünk az éremszerző csapatok közé, ami
imponáló is lehetne, azonban az olimpiai számok terén, sajnos az előző évekhez
hasonlóan továbbra sem sikerült ponto(ka)t szereznünk. A magyar csapatoktól várt
előzetes célkitűzéseket csak a válogatott egy részének sikerült teljesítenie.
Galambos Peti nagyszerű versenyben ért el ér érmes helyezést, és Lengyel Mónika is

8

felülmúlva önmagát szerzett VB 8. helyezést, megjegyezve, hogy a felkészülést
leszámítva, az azonos kategórián belül olyan különbözőségek vannak sérülési
fokban, mozgásszabadságban, hogy az kétségessé teszi a para-evezős versenyek
komolyságát. A világbajnokságon indított egységeinkkel szemben kitűzött minimális
célkitűzés a „B” döntőbe kerülés volt, persze az előzetes versenyeredmények
birtokában csapatonként differenciáltan. A versenyt követően megállapíthattuk,
hogy az EB-n sikeres F-2-nek nem sikerült év közbeni hátsérülésüket semmissé
tenni, hiszen a „B” döntőben olyan csapatoktól kaptak ki, akiket az EB-n még
tisztán maguk mögé utasítottak, így sajnos előre lépés nélkül, maradtak azon a
kvótaszerző határon, ahová két évvel ezelőtt már eljutottak. Széll zavartalan vb
felkészülése sem hozta meg a várt formajavulást, így a luzerni világkupához képest
hátrébb végzett. Német Szabolcs varesei és etoni versenyen mutatott
teljesítményéhez képest VB szereplését egyértelmű kudarcnak ítélem meg.
A jövőben a már meglévő csapatok, szakágak tovább erősítése szükséges a minél
több olimpiai kvóta megszerzése, és az eredményes nemzetközi szereplés érdekében,
mely eredményes szerepléshez a kiemelt sportági támogatás révén gondtalanabb és
szakszerűbb szakmai hátteret tud majd szövetségünk biztosítani. Az idei U23-as és
felnőtt eredményeket nézve, a férfi „normál” és könnyűsúlyú párevezésben valamint
férfi váltottevezésben látok mielőbbi esélyt világversenyeken való pontszerző
csapatok kialakítására, de ez természetesen nem jelenti a többi szakág háttérbe
szorítását, elhanyagolását.
A VB-n is látott külföldi csapatoknál tapasztalhattuk, hogy professzionális
felkészülés nélkül továbbra sem tudunk kitörni jelenlegi helyzetünkből, ezért a
hamarosan megérkező kiemelt sportági támogatási lehetőségeinket kihasználva, a
kor igényeinek megfelelő szakmai, és infrastrukturális felkészülési feltételek
kialakítása elengedhetetlen, mely megvalósulás esetén további lényeges szempont
az edzői (edző-versenyző, edző-edző, edző-szöv. kap.) partnerség szemléletének
kialakítása.
Köszönöm mindazok segítségét, akik bármilyen módon segítették
versenyzőink felkészülését, illetve a felkészülési körülmények javítását!

felnőtt

Ficsor László
MESZ szakmai vezető
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