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A veterán evezés egyre népszerűbb a világon és Európában is. Nem csak kellemes időtöltés az aktív
versenyzéstől visszavonult evezősök, és az evezéssel idősebb korban megismerkedők részére, de
egészségmegőrző szerepe is jelentős. Az edzettség szintentartásához elengedhetetlen a versengés.
Külföldön igen gazdag versenyprogram kínálkozik a versengeni szándékozók részére. Élnek is a
lehetőséggel, hiszen az általunk ismert versenyeken igen népes versenygárda vesz részt.
Itthon ugyan nem reménykedhetünk abban, hogy az evezés külföldi népszerűségével felvegyük a
versenyt, azért a hazai versenyeken is –lassan ugyan- de emelkedik a veterán evezősök létszáma.
Az éves versenynaptárban most már évek óta itthon is 7-8 versenyen van lehetőség a veterán
evezősöknek a versenyzésre. Ilyen lehetőség az évadnyitó hosszútávú verseny, az ergométer
bajnokság, a Vidék és Budapest Bajnokság, a Magyar Bajnokság és minden második évben a tabáni
nemzetközi (Marlow-Budapest) regatta. Ebben az évben ugyan a tabáni regatta sprintversennyé
zsugorodott a marlow-i tűzeset miatt. A marlow-i evezősház leégett, ezért az angolok idén nem
jöttek.
A hazai versenyeken kívül minden évben részt veszünk kisebb-nagyobb csapattal a Masters Regattán,
a klagenfurti Rosen Regattán és esetenként a passaui regattán.
A Veterán Bizottság az Evezős Szövetséggel karöltve igyekszik a veterán versenyek tisztaságát,
objektivitását elősegíteni, de az ezzel kapcsolatos viták időről időre fellángolnak.
Szabályoztuk:
-

a nevezések minél jobb átláthatóságát
a kategóriák esetleges összevonásának lehetőségét és feltételeit
a veterán számokban való indulás feltételét
a több kategóriájú csapatok indulása esetén –egy futamon belül- a pályabeosztást.

Kísérletet teszünk az időjóváírás startnál történő biztosítására, hogy a befutási sorrend legyen a
verseny eredménye. Az év végén felmerült, hogy a handicap rendszert ne éves részletességgel
alkalmazzuk, hanem csak kategóriánként Ebben a kérdésben az idő rövidsége miatt nem született
döntés.
A veterán evezéssel kapcsolatos ügyek minél gyorsabb rendezése érdekében a bizottságnál hármanJármy Miklós, Dr. Melega Tibor és Dr. Mészáros László áll rendelkezésre
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