SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR EVEZŐS VÁLOGATOTT
2011-es EB eredményéről és az azt követő FELKÉSZÜLÉSÉI IDŐSZAKRÓL 2011.
december 31-ig
Beszámolási időszak: 2011.09.14-2011.12.31.
2011. szeptember elején lezajlott a kvalifikációs
nélküli kettesben sikerült olimpiai kvótát szerezni
edzőjük: Molnár Dezső, így a magyar evezőssport
Olimpián.
Közvetlenül a VB után szeptember 14-17. között
Európa Bajnokságot.

Világbajnokság. A VB-n a férfi kormányos
a Juhász Adrián - Simon Béla párosnak –
biztosan képviseli magát a 2012-es Londoni
Bulgáriában, Plovdivban rendezték meg az

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:
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
Az idei Európa Bajnokságot a kvalifikációs VB után rendezték és sok csapat aki már
megszerezte az olimpiai részvételt kihagyta az EB-t. Így pár szám kivételével (férfi ks. 2x, férfi
1x) gyengébb mezőnyök voltak.
Női kétpárevezősünk (akiket a VK eredmények után nem indítottunk a VB-n idén, még túl
erősnek ítélve számukra azt) az egész évi teljesítményük legjobbját nyújtották és csak egy
technikai hiba miatt nem jutottak döntőbe, de a kisdöntőt simán nyerték. Pótkvalifikációra
mindenképp elvinnénk ezt a csapatot.(Gyimes Krisztina, Szabó Katalin)
Férfi ks. kétpárevezősünk (Varga Tamás, Galambos Péter) 5. helye a magyar csapat legjobb
helyezése. Kicsit elmaradtak a várakozástól, de ebben a mezőnyben ez számukra reális
helyezés. Esetleges személycserével a pótkvalifikáción ennek a csapatnak van a legnagyobb
esélye.
Férfi ks. négyes csapatunk az amszterdami U23-as Vb-n 6. lett és itt az EB-n a felnőttek között
is, remek versenyzéssel megismételte ezt az eredményt. Nagyon fiatal egység a
pótkvalifikáción menedzselési szándékkal indítanánk Őket, hogy tudatos építkezéssel a rioi
olimpián már döntősök lehessenek.
Férfi 1x-ben Széll Domonkos indult, aki az U23-as VB-n is egypárban versenyzett és ott 10. lett.
Domonkos első felnőtt világversenyén kiválóan versenyezve itt is 10. helyezést szerzett
megelőzve több olyan evezőst, aki U23-ban még előtte volt. Töretlenül fejlődik, de egypárban a
VB szereplés vagy az olimpiai indulás kiharcolása még túl nagy falat – inkább a legjobb
párevezőseinkkel együtt csapatban, négypárevezősben indítjuk majd.
Végül, férfi kormányos nélküli kettesben a már kvótát szerző Simon Béla – Juhász Adrián
párosunk messze elmaradt a várakozástól, a kisdöntőt nyerve, csak 7-ek lettek.
Versenyzésükön látszott, hogy nagyon hosszú volt számukra a szezon; reális helyezésük 3.- 4.
hely lett volna ebben a mezőnyben, de pár héttel a VB után csak „ennyire futotta”. Nekik a
legfontosabb feladat most egy tökéletes (sérülésmentes) olimpiai felkészülés!
Az Európa Bajnokság után a felnőtt válogatott keret tagjai (akik részt vettek a VB-n és/vagy az
EB-n három hetes pihenőt kaptak) A Simon-Juhász páros elindult az Olaszországban, Bariban
okt. 22-én megrendezett tengeri evezős Világbajnokságon.
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A válogatott 2012. évi felkészítését irányító edzői gárda:
Szövetségi edzők:
Felnőttek:
Székely Balázs – szövetségi edzői team vezető
Molnár Dezső - szövetségi edzői team tag
Kiss László - szövetségi edzői team tag
Rapcsák Károly – edző
Bene László – edző
Halmainé Mészáros Éva – edző
Utánpótlás:
Dani Zsolt – utánpótlás edző team vezető (okt. 26-tól)
Molnár Zoltán – utánpótlás szövetségi edzői team tag, Héraklész edző
Székely Balázs - utánpótlás szövetségi edzői team tag
Mácsik Miklós – Héraklész edző
Szierer János – Héraklész edző
Bartos Nándor – Héraklész edző (okt. 01-től)

Hazai versenyek
Tisza Kupa
Diákolimpia
Felnőtt Országos Bajnokság
Öböl Kupa, évadzáró verseny
Szabados emlékverseny
Őszi hosszú távú; keretfeltöltő verseny
Csepeli évadzáró

2011. szeptember 10-11.
2011. szeptember 17-18.
2011. szeptember 24-25.
2011. október 1.
2011. október 8.
2011. október 22.
2011. október 29.

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:
Hazai edzőtáborok
Felnőtt válogatott keret és U23 keret kerékpáros edzőtábor, Esztergom 2011. október 13-16.
Héraklész vízi alapozó edzőtábor, Szolnok és Baja 2011. október 28 – november 05.
Felnőtt válogatott keret, vízi alapozó edzőtábor, Szolnok 2011. november 01-12.
Az olimpiai kvótát szerzett páros vízi alapozó edzőtábora, Baja 2011. december 05 – 17.
Nemzetközi edzőtáborok
Felnőtt ; U23 és ifi keret sífutó – alapozó edzőtábor, St. Jakob (Ausztria) 2011. december 1922.
Felnőtt melegvízi edzőtábor, Franciaország: 2012. január 3 – 15. (Varga, Hirling, Dani)
Mellékletek: edzőtábori jelentések
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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):

Az orvosi team
Keretovos: Dr. Szabó Anita
Pszichológus: Dr. Lénárt Ágota, Dr. Horváth Imre
Gyúrók: Halász László, Hénap Kálmán (Vác), Sass Bertalan (Szolnok), Szabó László (Győr)
Szerződött dietetikus 2011. júniustól: Dr. Martos Éva (OÉTI)
Sportorvosi vizsgálatok
Folyamatos orvosi konzultációk a keretorvossal, időszakos jelentés megküldése, akut
problémák kezelése, nyomon követése (Juhász Adrián torokprobléma nov-dec; Simon Béla
térdproblémák, Gyimes Krisztina, Hajdú Zsuzsanna, Varga Tamás, Hirling Zsolt általános
egészségügyi problémák, Novák Marianna mandula műtét)
Laktát mérés és kiértékelés OSEI szakember gárda részvételével; edzőtábori helyszínen 2011.
november 11. Szolnok (felnőtt válogatott keret)
Spiroergometriai Vizsgálat utánpótlás keret NSI, 2011.november 28 - december 02. (naponta 5
fő; összesen 25 fő)
Küszöbvizsgálat olimpiai keret OSEI, 2011. december 05-06. (naponta 4-4 fő)
Pszichológiai vizsgálatok olimpiai keret Dr. Lénárt Ágota alkalmanként
Pszichológiai tesztvizsgálatok felnőtt és U23-as válogatott keret Dr. Horváth Imre
2011. november 17. és november 28. (alkalmanként 10-10 fő)
Október hónapban az OÉTI-ben Varga Tamás és Hirling Zsolt számára testtömeg összetétel
vizsgálat – Dr. Martos Éva
Táplálék-kiegészítők:
Az OÉTI-vel folytatódtak a táplálkozás-tudományi konzultációk a 8 fő olimpiai „A” keret tagjai
részére.
Felnőtt olimpiai „A” keret részére Verofit beszerzése 2011. október
Felhasználók: Varga Tamás, Hirling Zsolt, Galambos Péter, Hajdú Zsuzsanna, Simon Béla,
Juhász Adrián, Gyimes Krisztina, Szabó Katalin, Matyasovszki Dániel, Pozsár Bence,
Lengyel Mónika
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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:
Balogh Tamás
Csankó Péter
Csankó Péter
Fördős Bence László
Gyimes Krisztina
Gyimes Krisztina
Hajdú Zsuzsanna
Hajdú Zsuzsanna
Hermann Róbert
Hermann Róbert
Lőrinczy Péter
Lőrinczy Péter
Néma Veronika
Néma Veronika
Sáska Beáta
Sáska Beáta
Galambos Péter
Lengyel Mónika
Juhász Adrián
Simon Béla
Gyimes Krisztina
Elekes Szilveszter
Krpesics Péter
Galambos Péter

Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
Felnőtt OB
otthoni
otthoni
edzés
edzés
edzés
edzés
edzés
edzés

2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.09.24
2011.10.29
2011.10.29
2011.11.11
2011.11.11
2011.11.11
2011.11.11
2011.11.11
2011.11.11

vizelet
vér
vizelet
vizelet
vér
vizelet
vér
vizelet
vér
vizelet
vér
vizelet
vér
vizelet
vér
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet
vizelet

be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett
be nem jelentett

versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül
versenyen kívül

IV/2: Holléti nyilvántartás vezetése:
A MESZ szakemberei folyamatosan ellenőrizték a holléti nyilvántartások vezetését, erre több
ízben felhívtuk az edzők és versenyzők figyelmét.
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V. Az időszakban beszerzésre került sportfelszerelések, sporteszközök, egyedi 50.000 Ft
értékhatár felett mellékelni kell a nyilvántartásba vételét;
5 pár lapát
5 db ergométer
2 db számítógép
2 db kerékpár
2 db görgő
1 szett (két fő mérését lehetővé tevő) pulzusmérő rendszer
2 db GPS óra
Nyilvántartásba-vételi adatok mellékelve
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):
2011. október 17. látogatás a Váci Evezős Clubban (VVEC) konzultáció a felkészülésről
(Székely Balázs, Rapcsák Károly)
2011. október 28. Baja edzőbizottsági konzultáció (Bajai Héraklész edzőtábor megkezdésének
napja) Bajai Spartacus Vízügy SC látogatás; pótkvalifikációra készülő Varga Tamás - Hirling
Zsolt könnyűsúlyú kétpár edzésének megtekintése. (Székely Balázs, Molnár Dezső, Dani Zsolt,
Bartos Nándor) az edzésről filmfelvétel készítés NSI segítséggel. Utánpótlás keretről filmfelvétel
NSI.
2011. november 08. Szolnok – edzőtábor; felnőtt és UP válogatottról filmfelvétel készítés NSI
segítséggel. (konzultáció – felnőtt edzői team: Székely Balázs, Molnár Dezső, Kiss László
valamint Rapcsák Károly, Bene László)
2011. november 19. központilag előírt ergométer felmérők – szakosztályi helyszíneken
(Budapesti Evezős Egyesület látogatása, felmérő ellenőrzése – Székely Balázs)
2011. december 17. központilag előírt ergométer felmérők – regionális központ helyszíneken
(Budapest BSE vívócsarnok – Székely Balázs, Molnár Zoltán; Győr evezősház – Kiss László;
Szolnok – Molnár Dezső; Baja – Bartos Nándor)
Ezeken a helyszíneken konzultációk az olimpiai felkészülésben résztvevő sportolók és edzők
között.
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)
2011. november 09. MOB konzultáció (MOB részéről vezette Szabó Bence; OSEI részéről Dr.
Téglássy György; NSK részéről Vígh László;
MESZ részéről jelen voltak: Dr. Mitnyan György – elnök; Ott Zsuzsanna – Főtitkár; Székely
Balázs – edzői team vezető; Molnár Dezső – az olimpiai kvótát szerzett csapat edzője és Dr.
Kokas Péter – kettős minőségben: MOB orvosi bizottságának tagja és mint a MESZ elnökségi
tagja.
Teljes beszámoló az evezős szövetség 2011. évéről és 2012. évi felkészülési és egyéb
terveiről.
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2011. november 11-13. Varese(Olaszország) FISA edzői konferencia.
Résztvevők: Szántó Éva – MESZ elnökségi tag; Ott Zsuzsanna – MESZ főtitkár;
Székely Balázs – edzői team vezető; Lőrincz Attila – patrónus programban résztvevő edző.
2011. december 07. Hidratáció a klinikai és sportági gyakorlatban – szakmai konferencia
MOB ösztöndíjban részesülő edzőink számára kötelező volt (Molnár Dezső edzőtábori
elfoglaltság miatt nem vett részt)
A MESZ az év végén esedékes edző továbbképzést időhiány miatt január közepére halasztotta!
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):
Budapesten került megrendezésre a Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) orvosi
bizottságának rendes éves téli ülése, melyet a Magyar Olimpiai Bizottság is támogatott 500.000
forinttal.
A támogatást ezúton is köszönjük!
A Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) Orvos Bizottsága 2011. december 2-4 között
Budapesten tartotta évi záró megbeszélését, amelyen a soron következő nemzetközi és egyben
olimpiai évad aktuális orvosi kérdéseit vitatta meg, beleértve a dopping kérdéseket is. Értékelte
a WADA új tiltó listáját, és napirendre kerültek az evezős sportsérülések is.
Az Orvos Bizottság 7 tagja vett részt az ülésen:
 Japánból - Mikio Hiura - idegsebész professzor,
 USA-ból - Jo Hannafin - Orthopéd sebész professzor asszony,
 Kanadából - Mike Wilkinson - a megelőző vancouveri téli Olimpia vezető orvosa
 Dániából - Henning Bay Nielsen - Koppenhága Egyetem aneszteziológus docens
 Németországból - Jürgen Steinacker - Ulmi Egyetem Kardiológus professzora,
 Franciaországból - Alain Lacoste – a bizottság elnöke – Belgyógyász, a Lille Család
orvosi Tanszék professzora
 Magyarországról – dr. Kokas Péter, sebész, a MOB orvosi bizottságának tagja, a MESZ
elnökségének tagja.
A megbeszélésen 6 fő ellátását kellett megoldanunk 2 éjszakára legalább 4 csillagos szállodai
elhelyezéssel.
A megbeszélés végén tartott szombat esti vacsorára a MOB Orvos Bizottság elnökét Berkes
Professzor urat és egyik tagját Dr. Tóth Miklós professzor urat, a TF Dékánját és Szabó Bencét,
a MOB sportigazgatóját hívtuk vendégül
Ugyancsak decemberben került sor a FISA versenyszervezésért felelős bizottságának ülésére,
Münchenben, melyen Szántó Éva bizottsági tag vett részt.
Az ülésen az alábbi témákról egyeztettek a bizottság tagjai:
 FISA versenyszabályoknak való megfelelés értelmében a nemzetközi versenyek után a
FISA felé jelentéskészítéssel kapcsolatos elvárások a rendezők felé
 A továbbjutási szisztémák pontosítása, finomítása, a szezon során előfordult különleges
esetek fényében
 A Swiss Timing rendszerében létező informatikai segítségek beépítése a nevezések
módosításának ellenőrzési folyamatába
 Időmérés, GPS adatok felhasználásának egyértelműsítése
 A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatti időrendben bekövetkező változtatások (futamok
előrehozatala) bejelentésének legkésőbbi időpontja
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A Világ Legjobb Időeredménye – legitimálás, további kezelése
A pályák újrasorsolásával kapcsolatos értelmezési kérdések egyértelműsítése
Időfutamok lehetősége Londonban, a müncheni VK tapasztalatai
2012. Luzern VK – álló pályabíró katamaránok tesztelése
Technikal Delegate – ellenőrző lista megvitatása, kiegészítése
A versenyeken a koordinációs bizottság összetétele, feladatai, hatásköre
Feladatok megosztása
A kontinentális és regionális versenyeken való szerepvállalás, a FISA erősödő, érdekei
és megnövekedett szerepvállalása mentén
Az FISA Összevont Bizottsági ülésének előkészítése – témák meghatározása; mely
bizottságokkal kell ülésezni
A 2016-os Rio-i olimpiára a hazai versenybírók képzésének kérdése

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
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. IV. negyedévben megvalósult utánpótlás edzőtáborozások:
Héraklész vízi alapozó edzőtábor, Baja 2011. október 28 – november 05.
Ifi keret sífutó – alapozó edzőtábor, St. Jakob (Ausztria) 2011. december 19-22.
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X. A sportágfejlesztés koncepciójának megvalósítása területén végzett tevékenység
bemutatása (sportág népszerűsítése, integrált programok, szabadidősport tevékenység,
stb.)
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.
- a sportág-népszerűsítési program keretében országos ergométeres felmérő versenysorozatot
indítottunk
- a szervezés során az iskolák vezetői, testnevelői vettek részt a közös munkában, elősegítve
népszerűsítő munkánkat
- október-november-december hónapban 12 klub részvételével az ország 70 általános
iskolájában közel 9000 gyerek vett rész a programban és ismerkedett meg az evezéssel
- a esemény második lépcsőjében a helyi önkormányzatok támogatásával kerültek
lebonyolításra a városi és kerületi döntők, melyen már a résztvevő gyerekek szülei is
szoríthattak a résztvevőknek, így még többen ismerkedtek meg a sportággal
- az egész éven átnyúló - 11-14 éves korosztályt megszólító - Diákranglista versenyünk záró két
versenye is erre az időszakra esett, amelyen 19 klub képviseletében 254 versenyző vett részt,
és nagyon sok szurkoló buzdította őket
- a versenysorozat értékelése során az egyéni és egyesületi értékelés mellett az "Ország
Legjobb Evezős Iskolája" cím is gazdára talált.
Az egyes régiós akadémiai központok támogatási szerződései is elkészültek, megkötésük
megtörtént.
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 2011. 11. 09-én megrendezett sportági konzultáción a fent említett pontok szerint
megjelent Vígh László kormánybiztos úr. Vele különösen jó a kapcsolata a MESZ-nek, hisz
rendszeresen igénybe vesszük az NSK létesítményeit, a velencei és szegedi evezős pályát,
valamint a dunavarsányi és szegedi (a Maty-éren idéntől remekül használható) központi
edzőtábori lehetőségeket. Ő a tatai edzőtábor használatára is biztatott; amit 2012-ben már nem
(máshova terveztük a táborainkat), de a jövő évi alapozó időszakban egészen biztosan igénybe
fogunk venni. Mi a MESZ részéről szóvá tettük, hogy a számunkra legideálisabb vízi alapozó
hely Dunavarsány szerintünk irreálisan magas árral kínálja a tábori lehetőségeket, de Vígh úr
biztosított, hogy már mások is szóltak emiatt és a 2012-es év elején átszámolják és ésszerűsítik
így tavaszra optimális hely lesz a felkészüléshez a dunavarsányi edzőtábor.
A másik téma, ami szóba került a szegedi evezőspálya ügye. Testvérsportunkkal a
kajak-kenuval rendszeresen egyeztetünk a versenyek és edzőtáborok miatt. 2011-ben itt
rendezték nagy sikerrel a kajak-kenu világbajnokságot, de emiatt mi evezősök kénytelenek
voltunk két részletben, az eredetileg tervezett időponttól eltérően, Velencén és Szegeden külön
megrendezni az utánpótlás és a felnőtt Magyar Bajnokságot. Ez nagy anyagi terhet rótt az
Evezős Szövetségre, de szívesen vállaltuk, mert a kajak-kenu VB-re felújított Maty-éri pálya
nekünk is nagy nyereség!
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Viszonzásként reméljük, hogy a 2012-es évben a július 19-22 között itt rendezendő
Országos Bajnokságunk időpontját a Kajak-kenu Szövetség vita nélkül elfogadja.
Az NSI-vel a MESZ kapcsolata kiváló, köszönhetően Ficsor Lászlónak aki a
MESZ részéről 2003-óta nagy rutinnal látta el a sportágvezetői feladatokat egészen mostanáig
2011. október 30-ig. November elsejétől Székely Balázs lett az új Héraklész sportágvezető, aki
a megkezdett utat szeretné folytatni, hisz az evezősök eredményei a Héraklész program
keretén belül folyamatosan javultak és reménykedhetünk abban, hogy még tovább javíthatóak.
Sportágunk alapjait jelenti a „Sport XXI. program”, valamint a Héraklész „Bajnok” és „Csillag”
programok. Ezeknek a programoknak az utófinanszírozásos működése jelent nagy problémát a
MESZ-nek, nyilván – más szövetségekhez hasonlóan – az előfinanszírozási rendszer a mai
nehéz gazdasági helyzetben számunkra sokkal előnyösebb lenne. Ugyanígy nagy segítség
lenne a „Bajnok” és „Csillag” programok pénzösszegeinek a rugalmasabb kezelhetősége
átjárhatósága a szövetség számára.
Az olimpiai felkészüléshez a már kvótát szerzett csapatunknak minden támogatást, amit
csak tudunk mi a MESZ szeretnénk megadni, és ezt kérnénk a MOB-tól is! Kérjük a
lehetőségekhez képest a rájuk költhető összegek mielőbbi utalását! Kérjük, hogy a média
megjelenéseknél is vegye figyelembe a MOB kvótaszerző csapatunkat, hogy az ő minél
többszöri szereplésükkel reklámozhassuk gyönyörű sportágunkat az evezést!
A MOB konzultáción Szabó Bence Úrnak már elmondtuk és most is nyomatékosan kérjük, hogy
a kvótaszerző csapatunk menedzselése mellett támogatást szeretnénk kérni a májusi
pótkvalifikáción indítandó csapataink (férfi ks kétpárevezős; női ks kétpárevezős; női
kétpárevezős; férfi egypárevezős és két férfi négyes) felkészüléséhez, eszközeihez,
versenyeztetéséhez - remélve, hogy olimpiai szereplőink számát növelni tudjuk!
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.
A telep fenntartásával kapcsolatban- többek között - üzemeltetési költségek, bérleti díjak, őrzésvédés, fejlesztési költségek és közüzemi költségek merülnek fel.
A vízi bázis fejlesztése a sportág kiemelt célkitűzései közt szerepel, melyet a Közgyűlés is
támogat.

Budapest, 2012. február 27.

Ott Zsuzsanna
főtitkár

Székely Balázs
Szövetségi kapitány
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