SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR EVEZŐS VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSÉRŐL A
2011-ES OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁGRA
Beszámolási időszak: 2011.07.01-2011.09.30
A Magyar Evezős Szövetség csapat kialakítási, válogatási szisztémája szerint az utolsó
Világkupán mutatott teljesítmények alapján a szövetség felülvizsgálta a csapatok „A” keretes
státuszát, és csak a kvalifikációt elérni képes csapatokat javasolta a Vb indulásra. A szövetség
szakmai vezetése a későbbi csapatépítési valamint menedzselési szempontokat figyelembe
véve „B” keretes versenyzőket is jelölt, olimpiai és nem olimpiai számokban a Vb-n való
indulásra, illetve az Eb részvételre.
A kvalifikációs Vb-n induló olimpiai „A” keret tagjai és hajóegységei, elért eredményei:
Férfi kormányos nélküli kettes (FF 2-)
Juhász Adrián – Tisza Evezős Egylet SI
Simon Béla – Tisza Evezős Egylet SI
Edzőjük: Molnár Dezső
VB 11. hely = OLIMPIAI KVÓTA!
Férfi Könnyűsúlyú kétpárevezős (FF ks 2x)
Varga Tamás – EDF - Démász Bajai Spartacus Sport Klub
Galambos Péter – Vác Városi EC
Edzőjük: Rapcsák Károly
VB 13. helyezés
A kvalifikációs Vb-n induló „B” keret tagjai és hajóegységei, elért eredményei:
Női könnyűsúlyú egypárevezős (NF ks 1x)
Hajdú Zsuzsanna – Csepel Evezős Klub
Edzője: Bene László
VB 8. helyezés
Férfi Könnyűsúlyú négypárevezős (FF ks 4x)
Matyasovszki Dániel - EDF-Démász Szegedi VE
Pozsár Bence- EDF-Démász Szegedi VE
Dr Kitka Gergely- EDF-Démász Szegedi VE
Markgrúber Balázs-Csepel EK
Edzőjük: Szierer János
VB 6. helyezés
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Férfi kétpárevezős (FF 2x) – olimpiai szám!
Hermann Róbert – VVSI
Elekes Szilveszter – Budapesti Evezős Egyesület
Edzőjük: Molnár Zoltán
VB 19. helyezés

Női adaptív (csak kar) egypárevezős (ASW 1x) – paralimpiai szám
Lengyel Mónika
Edzője: Székely István
VB 11. helyezés
Az Európa-bajnokságon induló „A” keret tagjai és hajóegységei, elért eredményei:
Férfi kormányos nélküli kettes (FF 2-)
Juhász Adrián – Tisza Evezős Egylet SI
Simon Béla – Tisza Evezős Egylet SI
Edzőjük: Molnár Dezső
EB.7. helyezés
Férfi Könnyűsúlyú kétpár (FF ks 2x)
Varga Tamás – Démász Bajai Sparatcus Evezős Klub
Galambos Péter – Vác Városi EC
Edzőjük: Rapcsák Károly
EB.5. helyezés
Az Európa-bajnokságon induló „B” keret tagjai és hajóegységei, elért eredményei:
Férfi egypárevezős (FF 1x)
Széll Domonkos - Csepel EK
Edzője Bene László
EB.10. helyezés
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Férfi könnyűsúlyú négyes (FF ks 4-)
Novák Edvin - Tisza EE
Vallyon Bence –Tisza EE
Forrai Dávid - EDF Démász Bajai SSC
Krpesics Péter - Csepel EK
Edzőjük Molnár Dezső
EB.6. helyezés
Női kétpár (NF 2x)
Szabó Katalin – Vác Városi EC
Gyimes Krisztina – Győri Vízügy EK
Edzőjük: Halmainé Mészáros Éva
EB.7. helyezés
Szövetségi edzők:
Felnőttek:
Székely Balázs – szövetségi edzői team vezető (2011. május 1-től)
Fáth András – szövetségi edzői team tag
Laczó András - szövetségi edzői team tag
Ficsor László - szövetségi edzői team tag
Utánpótlás:
Ficsor László – utánpótlás szövetségi kapitány
Molnár Zoltán – utánpótlás szövetségi edzői team tag, Héraklész edző
Székely Balázs - utánpótlás szövetségi edzői team tag
Mácsik Miklós – Héraklész edző
Szierer János – Héraklész edző
Dani Zsolt – ifjúsági olimpiai kvalifikációt koordináló edző
I. A felnőtt férfi, női, szakági válogatott keret(ek) az olimpiai kvalifikációt eredményező
hazai és külföldi versenyeken történő részvétele és elért eredmények (EB, VB, VK
kvalifikációs verseny, illetve az elszámolásban szereplő versenyek.) bemutatása, valamint
azok rövid edzői és/vagy elnökségi értékelése:
I/1. Hazai versenyek
Vízi majális – 2011. május 14.
Csepel Kupa – 2011. május 21.
Olimpiai Reménységek Versenye - 2011. június 3.
Leányfalu forduló – 2011. május 28-29.
Vidék Bajnokság - 2011. június 4-5.
Tahi forduló – 2011. június 11-12.
Budapest Bajnokság – 2011. június 25-26.
Utánpótlás és Masters Országos bajnokság, Velence - 2011.július 14-17.
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Horányi forduló – 2011. szeptember 3-4.
Tisza Kupa – 2011. szeptember 10-11.
Diákolimpia – 2011. szeptember 17-18.
I/2. Nemzetközi versenyek
Brno-i nemzetközi verseny 2011.május 21-22.
Bled-i nemzetközi verseny 2011. június 11-12.
Ifjúsági Európa-bajnokság 2011. június 25-26.
Világ Kupa III., Luzern (Svájc) 2011.július 9-10.
U23 világbajnokság – 2011. július 22-24.
Jeunesse Kupa – 2011. július 30-31.
Ifjúsági világbajnokság – 2011. augusztus 5-7.
Világbajnokság Bled (Szlovénia) 2011.szeptember 3-4.
Európa Bajnokság Plovdiv (Lengyelország) 2011. szeptember 17-18.
Mellékletek:
Melléklet 1. Brno-i nemzetközi verseny eredményei
Melléklet 2. Bled-i nemzetközi verseny eredményei
Melléklet 3: Kruszvicza, Ifjúsági Európa-bajnokság beszámoló
Melléklet 4. Luzern Világkupa értékelés
Melléklet 5. Amszterdam, U23 világbajnokság beszámoló
Melléklet 6. Ottensheim, Jeunesse Kupa beszámoló
Melléklet 7. Eton, Ifjúsági világbajnokság beszámoló
Melléklet 8. Bled, Világbajnokság értékelés
Melléklet 9. Plovidv, Európa-bajnokság értékelés
II. Az olimpiai felkészülést biztosító és az elszámolásban szereplő megvalósult hazai és
külföldi edzőtáborok (hely, idő, résztvevők köre megjelölésével) felsorolása, valamint az
edzőtábor(ok) rövid edzői értékelése:
II/1 Hazai edzőtáborok
ORV edzőtábor, Velence 2011. május 29. - június 2.
Ifi EB felkészítő tábor, Dunavarsány 2011. 06. 07-18.
Ifi Vb felkészítő tábor, Dunavarsány 2011. 07.19-30.
U23 vb felkészítő tábor, Dunavarsány 2011. július 11 – 21.
Luzern-i világkupa felkészítő táborok:
Szolnok – FF 2- 2011. június 23 - július 5.
Budapest - FF ks 2x, NF 2x 2011. június 23 - július 5.
Győr – NF 2x 2011. június 23 - július 5.
Felnőtt vb felkészítő táborok:
Szeged – FF ks 4x 2011. augusztus 15 – 26.
Szolnok – FF ks 2x és FF 2- 2011. augusztus 1 – 14.
Szolnok – FF 2- 2011. augusztus 15 – 26.
Velence – FF ks 2x és NF ks 1x 2011. augusztus 15 - 26
Budapest – FF 2x 2011. augusztus 15 - 26.
Felnőtt Eb felkészítő táborok:
Szolnok – FF 2-, FF ks 2x 2011. szeptember 5 – 14.
Budapest – NF 2x 2011. szeptember 5 -14.
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II/2 Nemzetközi edzőtáborok
Ezen időszak alatt nem voltak csapataink nemzetközi edzőtáborban.
III. Az időszak alatt megvalósult és az elszámolásban szereplő sportegészségügyi ellátás
(felmérések, szűrő vizsgálatok, problémás esetek és azok ellátása, sportgenomikai
vizsgálatok, étkezési tanácsadás, sportpszichológusi tevékenység, stb.) bemutatása.
Táplálék-kiegészítők, egyéb megvásárolt készítmények felhasználása (név szerint):
III/1. Az orvosi team
Keretovos: Dr. Szabó Anita
Gyúrók: Halász László, Hénap Kálmán (Vác), Sass Bertalan (Szolnok), Szabó László (Győr)
Szerződött dietetikus 2011. júniustól: Dr. Martos Éva (OÉTI)
III/2. Sportorvosi vizsgálatok
Klinikai Vizsgálat OSEI 2011.június 14
Résztvevők: Olimpiai keret 11 fő, U23 keret 6 fő
Folyamatos orvosi konzultációk a keretorvossal, időszakos jelentés megküldése, akut problémák
kezelése, nyomon követése.
Keretorvosunk több nemzetközi versenyen is részt vett:
Bled-i nemzetközi verseny, Bled-i világbajnokság, Gavirate Adaptív evezős nemzetközi verseny
– ahol a versenyzőkkel és edzőkkel a versenykörülmények között fellépő kérdéseket meg tudták
beszélni.
III/3 Táplálék-kiegészítők:
Az OÉTI-vel megkezdődtek a táplálkozás-tudományi konzultációk a 8 fő olimpiai „A” keret tagjai
részére.
Felnőtt olimpiai „A” keret részére Verofit beszerzése 2011. augusztus
Felhasználók: Varga Tamás, Galambos Péter, Hajdú Zsuzsanna, Simon Béla, Juhász Adrián,
Gyimes Krisztina, Szabó Katalin, Lengyel Mónika
IV. Az időszakban a szövetség doppingellenes tevékenységének, a válogatott kerettag
versenyzők doppingvizsgálatával kapcsolatos tevékenységének bemutatása (felvilágosító
előadások, megrendelt ellenőrzések, ha nem volt ilyen értelemszerűen azt is kérjük
jelezni):
IV/1: Doppingvizsgálatok:
MESZ által megrendelt doppinvizsgálat a beszámolási időszakban nem volt.
Juhász Adriánt a WADA a júliusi luzern-i világkupán vizsgálta.
IV/2: Holléti nyilvántartás vezetése:
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A MESZ szakemberei folyamatosan ellenőrizték a holléti nyilvántartások vezetését, erre több
ízben felhívtuk az edzők és versenyzők figyelmét.
V. Az időszakban beszerzésre került sportfelszerelések, sporteszközök, egyedi 50.000 Ft
értékhatár felett mellékelni kell a nyilvántartásba vételét;
- sportruházat - Adidas
- evezős versenymez
- concept2 lapátok
VI. Az olimpiai felkészülésben közvetlen résztvevő és támogatást kapó „műhelyek”-ben
végzett tevékenység bemutatása (SE látogatások, konzultációk, ellenőrzések, ha nem volt
ilyen értelemszerűen azt is kérjük jelezni):
mellékletek:
felnőtt és utánpótlás edzői team éves beszámolója a tevékenységükről
VII. Az időszakban szervezett szakmai programok bemutatása (sportági beszámoló a
MOB-nál, edző továbbképzés, bíró továbbképzés, stb., ha nem volt ilyen értelemszerűen
azt is kérjük jelezni)
A beszámolási időszakban MOB ösztöndíjban részesülő edzőink számára kötelező volt a MOB,
NSSZ, MET, MTA által szervezett szakmai konferenciákon való részvétel, míg az ösztöndíjban
nem részesülő edzőink számára ajánlott volt a jelenlét.
A beszámolási időszakban edzőink az alábbi konferenciákon, továbbképzéseken vettek részt:
- Sportpszichológia 2011.07.05.

VIII. Az időszakban végzett sportdiplomáciai tevékenység bemutatása (nemzetközi
tisztségviselők bizottsági ülései, annak témái, eredményei, határozatok pl.:
szabályváltozás, stb., ha nem volt ilyen értelemszerűen azt is kérjük jelezni):
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2010 telén döntött arról, hogy megpályázza a 2013-as
felnőtt Európa-bajnokság rendezését. A pályázat előkészítésével kapcsolatban Ott Zsuzsanna
főtitkár és Szántó Éva elnökségi tag lettek megbízva.
Elsőként 2011. március 31-ig egy előzetes pályázat került beadásra.
A MESZ-en kívül Sevilla pályázott a 2013-as EB megrendezésére.
2011. április 14-16 között a FISA döntéshozói megismerkedhettek a pályázókkal, a pályázatban
szerepeltetett helyszínnel.
2011. május 31-én megküldtük a végleges pályázati dokumentációt a FISA részére. Erre a
határidőre kellett volna a kormánygaranciát is beadni, de a júliusi prezentációig haladékot
kaptunk a FISA-tól.
2011. júniusától a MESZ elkezdte promóciós tevékenységét a pályázatával kapcsolatban.
Elkészült az esemény tervezett logója, valamint kétféle szórólap, melyet az alábbi versenyeken
minden résztvevő nemzethez eljuttatunk, ezen kívül a helyszínen promóciós tevékenységet is
kifejtünk (információs brossúrák átadása az érdeklődőknek):
Világkupa – Hamburg 2011. 06.18.
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Ifjúsági Európa-bajnokság 2011. 06.25.
Világkupa – Luzern 2011. 07.09.
U23 világbajnokság – Amszterdam 2011.07.23.
Coupe de la Jeunesse – Ottensheim 2011. 07.30.
Ifjúsági világbajnokság – Eton 2011. 08. 06.
Felnőtt világbajnokság – Bled 2011. 09.03.
Felnőtt Európa-bajnokság – Plovdiv 2011. 09. 17.
A Sport Nagyköveti Program részéről a Magyar Evezős Szövetség a MICE 21/2011 számú
szerződés keretében 1.920.000 bruttó összegű támogatást kapott.
A július 9-i prezentáción, Luzernban a MESZ-t három fő képviselte: Ambrus Attila elnökségi tag,
Zsömle Balázs elnökségi tag és Ott Zsuzsanna főtitkár.
A prezentációig nem sikerült megszerezni a kormánygaranciát, melyre további határidőmódosítást kértünk és kaptunk, ezúttal 2011. augusztus 31-ig
FISA visszajelzést küldött a prezentációval kapcsolatban, az alábbiakra hívta fel a figyelmet:
- ingatag a pénzügyi fedezete a lebonyolításnak, augusztus 31-ig meg kell küldeni a
kormánygaranciát
- a tervezett szponzori bevételekről szándéknyilatkozatokat kell bekérni a lehetséges
szponzoroktól
Augusztus 31-ig az alábbi feladatokat hajtottuk végre:
- megszereztük a kormánygaranciát, bár összeget nem tűntettek fel benne, ami egyik
követelménye volt a FISA-nak és a ERMB-nek.
- Hídépítő Zrt. 50.000.000 Ft összegről adott szponzorációs nyilatkozatot
2011. szeptember 17-én Plovdiv-ban került sor a FISA Európai-tagországok képviselői előtti
prezentációra.
A prezentáló csapat: dr. Mitnyan György elnök, Ott Zsuzsanna főtitkár és Varga Tamás sportoló
A prezentáció után szavazás következett, melynek első eredménye: 14-14 lett.
A FISA szabályzata értelmében újabb forduló került kiírásra, melynek eredménye 13-15 lett
Sevilla javára.
Ezzel a pályázati folyamat lezárult, nem sikerült célunkat elérni.
A pályázati anyagok elkészítésében, a prezentációk összeállításában jelentős szerepet vállaltak
a következő személyek:
Szántó Éva elnökségi tag
Ott Zsuzsanna főtitkár
Zsömle Balázs elnökségi tag.
Időközben lehetőség nyílt újabb FISA bizottságokba való javaslattételre:
Varga Tamást javasolta a MESZ a FISA versenyzői bizottságába.
Miután előző mandátuma lejárt, a MESZ Szántó Évát továbbra is javasolta az Európaimenedzsment Testület tagjának. A Plovdivi közgyűlés a javaslatot elfogadta és Éva mandátumát
további négy évre meghosszabbította.
IX. Utánpótlás-nevelés területén az elszámoláshoz kapcsolódó tevékenység bemutatása:
Az evezős utánpótlás válogatott keret (serdülő, ifjúsági) létszámát gyakorlatilag lefedi Héraklész
bajnok programban résztvevő 58 fő. A keret foglalkoztatásának, felügyeletét jelenleg 5 fő végzi,
azonban a tavaszi-őszi összevont edzőtáborozások ideje alatt ahol az összes kerettag rész
vesz, ill. a nemzetközi versenyekre való felkészítésnél 1-1 klub edző segítségét is igénybe
vesszük. 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 NSI-nek
köszönhetően, a Bajnokprogram 2011-es évi evezős költségvetéséből, valamennyi, eddig az
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időszakig a szakmai programban tervezett edzőtáborozást sikerült megrendeznünk. Az éves
felkészülés során, a tanulmányi időszak alatt több edzőtáborozásra részben az iskolai
hiányzások, részben az edzők klubjuktól való távolmaradása miatt nincs lehetőségünk. Az
edzőtáborozásokon kívüli hétvégi csapatösszetartó edzéseket már részben klubösszefogással,
részben a résztvevő sportolók családi segítségével (költségátvállalásával) oldjuk meg.
Az edzőtáborok idején az evezősök alapozó időszakban egy korcsoportonként –
edzésterjedelemben, és intenzitásban – differenciált edzésprogram szerint, versenyidőszakban
pedig csapatra (személyre) bontott edzésterv alapján végzik edzéseiket. Az edzőtáborok alatt a
versenyzők fizikai terhelése mellett figyelmet fordítottunk általános sportági ismereteik
gyarapítására is, amit doppingellenes előadás(ok) megtartásával, tesztlapok kitöltésével,
kiértékelésével, technikai videofilmek vetítésével, elemzésével bővítettük. Az edzőtáborozások
idején, igyekszünk a sportolókat összehozni a sportági példaképekkel, ahol kötetlen beszélgetés
formájában meríthetnek erőt kerettagjaink a további edzések elvégzéséhez. Az
edzőtáborozások során - figyelembe véve a nemzetközi „elittől” elvárható edzésmennyiséget sportolóink napi 2, alapozó időszakban pedig napi 3 edzést végeznek.
Az edzőtáborokat követően, az ott végzett felmérők eredményeiről, a versenyzőket érintő
észrevételeinkről, legrövidebb úton (e-mail-en, telefonon, vagy személyesen) tájékoztatjuk a
klubedzőket.
Az edzőtáborok ideje alatt az edzők összehangolt szakmai munkát végeztek, néha kisebb
zökkenőkkel, aminek gyökerét a krónikus eszközhiánynak (motorcsónakok, megfelelő minőségű
hajók, lapátok) tudhatjuk be.
Az edzőtáborozások alkalmával - különösen a teljes létszámú tavaszi és őszi edzőtáborozás
alkalmából - nem elhanyagolható hatású pozitív tényező a sportág, és a „Héraklész program”
népszerűsítése szempontjából az az edzőtábori tevékenység, jelenlét, ami ilyenkor a helyi
evezőssportra, ill. megfelelő előkészítés során a helyi médiára irányul.
A 2011. évben eddig megvalósult utánpótlás edzőtáborozások:
ORV edzőtábor, Velence 2011. május 29. - június 2.
Ifi EB felkészítő tábor, Dunavarsány 2011. június 07-18.
Ifi Vb felkészítő tábor, Dunavarsány 2011. július 19-30.
Nemzetközi versenyek:
Brno-i nemzetközi verseny 2011.május 21-22.
Bled-i nemzetközi verseny 2011. június 11-12.
Ifjúsági Európa-bajnokság 2011. június 25-26.
U23 világbajnokság – 2011. július 22-24.
Jeunesse Kupa – 2011. július 30-31.
Ifjúsági világbajnokság – 2011. augusztus 5-7.
Nagyrészt a sport XXI program által nyújtott anyagi lehetőségeinkkel élve a Héraklész bajnok
program alatti korosztály (14 éves korosztály alattiak) fokozott menedzselésére is lehetőségünk
nyílt.
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X. A sportágfejlesztés koncepciójának megvalósítása területén végzett tevékenység
bemutatása (sportág népszerűsítése, integrált programok, szabadidősport tevékenység,
stb.)
V. Vizi Majális, Népsziget 2011.május 14.
Nagy Sportágválasztó 2011. május 27-28 és szeptember 16-17.
Túra fordulók – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Horány
A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése jóváhagyta a sportágfejlesztési program keretében az
evezős akadémiai rendszer kialakítását, mely alapján kidolgozásra került a 2011. évi Sport XXI.
program, melyet a MESZ elnöksége május 24-i ülésén elfogadott.
A sport XXI program támogatási szerződés aláírásával és az első elszámolások beküldésével
folytatódott a program megvalósítása.
Az egyes régiós akadémiai központok támogatási szerződései is elkészültek, megkötésük
folyamatban van.
A MESZ az időszakban megrendezte négyfordulós túraversenyét, melyre több száz résztvevő
volt kíváncsi. A három teljesítménytúrát teljesítők jelvényt kapnak.
Az országos bajnokságainkon az adaptív (mozgássérült és értelmi fogyatékos) sportolóknak kiírt
számokat is rendeztünk, ezzel is elősegítve az integrációt.
XI. Észrevételek, javaslatok az olimpiai felkészüléssel kapcsolatban (kapcsolat az NSKval, NSI-vel, edzőtáborokkal, stb.):
A felnőtt tavaszi dunavarsányi edzőtábort már a voucher keretünk terhére igényeltük, a
korábban kibocsátott számla jóváhagyása körül kis értetlenkedés alakult ki és két ellenétes
információ érkezett a MESZ-hez. Kisebb huza-vona után sikerült a számlát jóváhagyatni és az
NSK felé rendezni.
A Magyar Evező Szövetség 2011. január 1 – június 20. között mindössze – a MOB-tól
előlegként kapott - 4.000.000 Ft állami támogatásból gazdálkodott, illetve finanszírozta a
válogatottak felkészülését, edzőtáboroztatását és a nemzetközi versenyeken való részvételt.
Június végére sikerült az összes adminisztratív feltételnek megfelelni, a további támogatások
átutalásához.
A Magyar Evezős Szövetség jelezte az NSK felé, hogy átvenné az NSK tulajdonában, MESZ
használatában lévő, több mint 15 éves eszközöket, hogy az utánpótlás számára megfelelő
ellátást biztosíthasson. Jelenleg az eszközök átvétele késésben van.
A Magyar Evezős Szövetség lecserélte hajószállító kisbuszát és egy 11 éve használt
személyautóját egy lényegesen jobb finanszírozási konstrukcióra, így az egyes versenyekre
történő hajószállítás részben megoldottá vált.
XII. Minden egyéb, az elszámolásban szereplő szakmai tevékenység bemutatása:
A Magyar Evezős Szövetség folyamatosan fenntartja és fejleszti a Pesterzsébeten lévő evezős
telepet, melynek kihasználtsága többes: egyrészt a szabadidősportot kedvelők itt helyezhetik el
sporteszközeiket, vagy bérelhetnek nyári bungalókat. Másrészt az evezős válogatottak eszközei
itt tárolódnak és válogatott edzőtáborok is itt kerültek megrendezésre.
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