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Rekord számú résztvevővel rendezték az evezős évadnyitót a Margitszigeten. A nagy elődök előtt
hagyományosan az I. világháborúban elesett evezősökért emelt emlékkövek megkoszorúzásával
rótták le tiszteletüket a sportág vezetői. A vízen az evezősök nagyszerű versenyekkel mutatták be a
sportág szépségeit és lehetőségeit, a fixüléses tízevezős hajóktól kezdve a klasszikus nyolcasok
versenyéig mindenből kaphatott ízelítőt a közönség.
Az evezősök hivatalosan is elindították a 2012. évi versenyszezont. A hagyományoknak megfelelően,
mindezt egy nagyszerű regatta, a főváros szívében a Magyar és a Budapesti Evezős Szövetség,
valamint a Danubius Nemzeti Hajós Egylet által immár 22. alkalommal megrendezett Gróf Széchenyi
István Evezős Évadnyitó Verseny keretében tették.
A tradíciók ápolása különösen fontos az evezős társadalom számára. Az évadnyitó programja is a
Neptun Evezős Egylet és a Nemzeti Hajós Egylet által az I. világháborúban elesett klubtársaik
tiszteletére állított emlékkövek megkoszorúzásával kezdődött. A hagyományőrzés jegyében, a
Széchenyi által alapított Nemzeti Hajós Egylet megalakulásának 150. évfordulója alkalmából kiállítás
tekinthető meg a Kiscelli Múzeumban.
Az evezős évadot Regényi Tamás, a Magyar Evezős Szövetség elnöke nyitotta meg, kiemelve az
evezés kapcsolatteremtő, közösségépítő erejét: „Az evezés, ahogy arról a kezdetek tanúskodnak,
eleinte szabadidős tevékenység volt. Szeretnénk ezt a jellegét is tovább erősíteni, hogy ne csak a
versenyzők, hanem mint sportolási, egészségmegőrző lehetőség, kultúra-ápolás, társadalmi
kapcsolattartás, és mint csapatszervező, csapatépítő tevékenység családok és munkahelyek számára
is programot jelentsen, élményt nyújtson.”
A férfi nyolcasok a Budapest Kupáért szálltak vízre és teljesítették az 5 kilométeres távot az Óbudaisziget északi csücskétől, a Margitszigeten lévő Wesselényi Csónakházig. Az üldözéses verseny
nemzetközi mezőnyében a Csepel Evezős Klub legénysége bizonyult a leggyorsabbnak, 10
másodperccel megelőzve az olimpiára készülő Simon Béla és Juhász Adrián nélkül felálló, második
helyen célba érő szolnoki egységet, valamint az olaszok Canottieri Mincio csapatát.
Az egyetemisták, főiskolások fixüléses tízevezős versenyében jelentősen szélesedett a mezőny, ez
alkalommal 7 felsőoktatási intézmény női és férfi hallgatói küzdöttek meg az összetett győzelemért,
illetve a Budapesti bajnoki címért. Előbbit a Pannon Egyetem Georgikon Kara (Keszthely) nyerte, a
legnagyobb rivális Veszprémi Kart a 3. helyre szorítva. Budapest bajnoka a Corvinus Egyetem csapata
lett, akik az összetettben ezüstérmet szereztek. A női csapatok versenyében a Pannon Egyetem
keszthelyi csapata győzedelmeskedett.
Az eredetileg a balatoni szeszélyes vízviszonyokhoz tervezett tízevezős hajók meghozták a sportolási
és versenyzési kedvet a cégek világában is. Ezúttal 18 cég 28 csapata állt rajthoz a regattán. A céges
csapatok megmérettetésében a már tapasztalt résztvevőnek számító olajtársaságok és
épületgépészeti cégek mellett neves budapesti szállodák ( Intercontinental , Le Meridien, Mariott,
Royal Corinthia, Sofitel) és üzleti tanácsadó cégek is nagy lelkesedéssel szálltak be a versenybe. A
végső győzelmet az ExxonMobil hajója szerezte meg, a legjobb épületgépész csapat a REHAU Kft.,
míg a leggyorsabb szállodás csapat az Intercontinental lett.
A szállodák egyébként a részvételükért cserébe a külföldi nyolcasok számára szállást biztosítottak.
Ezzel hozzájárultak a verseny vonzerejének az emeléséhez, ami által a rendezők reményei szerint az
elkövetkező években még több külföldi csapat részvételére számíthatunk.
A női négypárevezősök versenyét a Külker fiatal tehetséges evezősökből összeállított egysége nyerte,
az utánpótlás korosztályokban a serdülő és a tanuló vegyes négypárevezősök küzdelmében is a
házigazda Danubius Nemzeti Hajós Egylet csapatai győzedelmeskedtek.
A verseny fáradalmait egy ízletes gulyás elfogyasztása mellett pihenhették ki a résztvevők. A jó
hangulatú esemény méltó indítása volt a 2012. évi evezős idénynek.

