Szoros versenyeken, egyre javuló időeredményekkel végződött a IV. Budapest
evezős triatlon verseny.
Immáron negyedik alkalommal, és töretlen népszerűséggel került megrendezésre az utánpótlás korú
evezős versenyzők számára a IV. „Budapest Evezős triatlon verseny”!
A 2018 december 1.-re kiírt IV. Budapest Evezős triatlon verseny 12 versenyszámába az előzetes
nevezések után végül is 9 egyesület 92 versenyzője adta le nevezéseit, mely verseny lebonyolításának
bázisául az idei évben is a Danubius Nemzeti Hajós Egylet Margit-szigeti klubháza szolgált.
A három tusában: evezős ergométeren 2000 méter, futásban 1 Margitsziget kör (5200m), és úszásban
400 méter teljesítésével vetélkedtek a versenyzők a minél jobb helyezések megszerzéséért.
A verseny ez évben száraz, és az évszaknak megfelelően meglehetősen hideg időben került
megrendezésre.
A MESZ anyagi, valamint a versenybírók és az edzők önzetlen segítségével megrendezett verseny az
utánpótlás korú evezős versenyzők számára került kiírásra, melynek főbb céljai között szerepel:
• Versenyzési lehetőség biztosítása a vízi versenyek befejeződésével, azokban a kiegészítő
sportágakban melyek az evezősök felkészülése szempontjából meghatározó jelentőségűek.
• Az evezős mozgást még nem kellőképpen elsajátító kezdő sportolók számára versenyzési
lehetőség biztosítása.
• Képességfelmérés.
• Utánpótlás korcsoportú sportolók sokoldalú képzésének ösztönzése.
• Az állóképességet fejlesztő, hosszú, tartós edzések monotóniájának oldása.
A versenyen szoros versenyeket, kiváló küzdelmeket láthattunk, mely küzdelmek és a versenyzők
tehetsége folytán kiváló eredmények születtek. Az elért időeredmények egyben ösztönözhetik a jövő
évben induló versenyzőket az eddigi eredmények felülmúlására, ezzel növelve ennek a sokoldalú
versenyfajtának a még magasabb szintre való emelését.
A verseny sokoldalúsága (evezős ergométer – futás – úszás) megmutatta, hogy az alapozó időszakban
a versenyzőknek mely területen lehet tennivalója az állóképesség, erő, ill technika fejlesztése során.
A versenytávok teljesítését követően a díjkiosztás előtt Székely Balázs MESZ elnökségi tag, és megbízott
Sport XXI koordinátor ismertette a verseny jelentőségét. A versenyrendezők részéről Ficsor László edző
mondott köszöntő beszédet a versenyen megjelent versenyzők, edzők, és szurkolótábor részére, majd
átadták a díjakat a versenyzéstől meglehetősen fáradt, de boldog versenyzők részére.

A versenyeredmények a csatolt mellékletben olvashatóak.
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