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1. Versenyevezés 

 

Helyzetelemzés: 

2011 versenyszezonjának befejeztével Egyletünk életét érintő egyik legfontosabb szakmai 

feladat volt az ifi és felnőtt versenyzők edzőkérdésének megoldása. Az új edzői posztra olyan 

edzőt kerestünk, aki az ifi-, és felnőtt versenyzők irányítása mellett az összes edző munkáját 

és az Egylet szakmai életét koordinálva a vezető edzői feladatokat is főállásban vállalni tudja. 

Fontos további szempont volt az edzői végzettség és a vezető edzői szakmai múlt mellett a 

hajószállító vontatásához szükséges „E” kategóriás jogosítvány megléte is. 

A vezetőedzői posztra több körös tárgyalás után Ficsor Lászlóval korábbi vezetőedzőnkkel 

sikerült megegyezni. A megállapodásnak fontos alapfeltétele volt a teljes állású 

munkaviszony anyagi hátterének biztosítása, melyet a Microsec Zrt-vel reklám és támogatási 

szerződés megkötésével sikerült hosszútávon megoldani. Fontos lenne a jövőben több más 

céggel is hasonló konstrukcióban megállapodni, melynek keretében a cég dolgozóinak 

sportolási lehetőséget, míg a cégnek reklám felületet biztosítunk a honlapon illetve az 

egyesületi rendezvényeken (pl.: Széchenyi verseny). 

 

Ficsor László alkalmazásával az Egylet szakmai munkáját új alapokra helyezve a 2012. 

évi célkitűzés volt: 

Az Egylet minél több-, széles alapokra támaszkodó-, és eredményes sportolói létszámmal 

rendelkezzen az épület és a rendelkezésre álló eszközök optimális és teljes körű 

kihasználtsága mellett. További cél, hogy az Egylet felé elkötelezett szabadidős evezőseinek, 

ezen belül a vállalatok dolgozóinak 10 evezősben történő táborát lehetőségeinkhez képest 

tovább szélesítsük ezzel társadalmi megítélésünket és pénzügyi biztonságunkat is fokozva. 

 

2012-es szakmai célkitűzések korosztályonként versenyevezősöknél: 

Minisek (11-12 évesek): Nemenként 8-8 fő képzése. 

Szakmai elvárások: Rendszeres sportolásra szoktatás (heti 3x), sokoldalú, főleg technikai 

jellegű képzés, a párevezés helyes technikájának oktatása, helyes technika elsajátítását 

követően (technikai minimum vizsga) első versenyeken, való indulás. Vízi túrákon való 

részvétel. 

 

Tanulók (13-14 évesek): Nemenként 12-12 fő képzése. 

Szakmai elvárások: A mini korcsoporttal kapcsolatos elvárások teljesítését követően (arra 

épülve) az edzésszám, edzésterjedelem növelése (heti 3-5x). Továbbra is a sokoldalú- és 

technikai képzés áll előtérben. Versenyeken a párevezős csapatok mellett az Országos 

Bajnokságra váltott evezős csapat(ok) képzése, indítása is. 

 

Serdülők (15-16 évesek): Fiúknál 16, lányoknál 8 fő képzése 

Szakmai elvárások: A kondicionális képességek hangsúlyos továbbfejlesztése kerül előtérbe, 

a helyes technikai elemek megtartása, megszilárdítása mellett. A korosztály testi fejlődését 

figyelembe véve – a párevezés mellett - egész évben lehetséges a váltott evezésben való 

indítás is. Hazai-, ill. első nemzetközi versenyeken való részvétel (OB, …, ORV, bledi nk.) 
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Ifjúságiak (17-18 évesek): fiúknál 10, lányoknál 6 fő képzése 

Szakmai elvárások: Edzésterjedelem növelése (heti 7-10x). Intenzív állóképességi edzések 

részarányának növelése. Az általános képességek fejlesztését követően egyre inkább a 

speciális sportág specifikus képességek fejlesztése kerül előtérbe. Hazai és nemzetközi 

versenyeken való részvétel (OB, …, Jeunesse kupa, EB, VB). 

 

Felnőttek (19 évesektől -): férfiaknál 14, nőknél 8 fő képzése  

Szakmai elvárások: Hangsúly a sportág specifikus képességek maximalizálásán van. Hazai és 

nemzetközi versenyeken való részvétel (OB, …, Egyetemi VB, U23 VB, EB, VB, Olimpia) 

 

Masters (27 évesektől -): férfiaknál min. 10, nőknél min. 8 fő bevonása a versenyzésbe 

 

Szabadidős evezősök: újabb 10 fő csatlakoztatása a szabadidős evezős életbe.  

Szakmai elvárások: Új, evezni tanulók oktatásának biztosítása költségtérítéses alapon. 

Rendszeres sportolás biztosítása, heti 2 alkalommal edző felügyelete melletti edzés, főleg 

technikai jellegű képzés, a párevezés helyes technikájának oktatása, helyes technika 

elsajátítását követően túra versenyeken, való indulás. Vízi túrákon való részvétel. 

 

Eredményességi célkitűzések versenyevezősöknél, korosztályonként, nemenként: 

 

Leány mini, tanuló: A 2011. évi OB-n indított létszám, és OB ponteredmények felülmúlása. 

Fiú mini, tanuló: A 2011. évi OB-n indított létszám és OB ponteredmények megőrzése. 

Leány serdülő: A 2012. évi OB-n versenyképes minimum 4 fő indítása. 

Fiú serdülő: A 2012. évi OB-n versenyképes minimum 12 fő indítása, 2 – 4 fővel 

ORV indulási jogosultság (up. válogatott kerettagság) megszerzése. 

Női ifjúsági: A 2011. évi OB eredményesség felülmúlása, 2 – 4 fővel ifjúsági EB 

(VB) indulási jogosultság (up. válogatott kerettagság) megszerzése. 

Férfi ifjúsági: A 2012. évi OB-n versenyképes 8 fő indítása. 

Női felnőtt: A 2012. évi OB-n versenyképes 8 fő indítása, 1 fővel (Gyimes Kriszta) 

olimpiai kvalifikáció megszerzése (N2x-ben), olimpiai és/vagy U23-as 

VB-n, VB-n, EB-n való indulása. 

Férfi felnőtt: A 2012. évi OB-n versenyképes 8 (normál) - 8 (ks) fő indítása, a 2011. 

évi OB ponteredmények felülmúlása. 2 fővel (Csepregi Gábor – Rácz 

Róbert Bence) olimpiai kvalifikáció megszerzése (Fks2x-ben), olimpiai 

és/vagy VB-n, EB-n való indulás. 3 fővel (Erdélyi Zsolt, Sándor Áron, 

Szabados Mihály) egyetemi VB-n való indulás. 

Női masters: A 2012. évi OB-n legalább 4 fő indítása. 

Férfi masters: A 2012. évi OB-n 8 fő indítása. 

Szabadidősök: Részvétel a túraversenyeken legalább egy egységgel (túrafordulók, Bp-

Baja, Tass-MEC)    
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Egyletünk vezetősége stratégiai célkitűzésként fogalmazta meg – a fentebb említett 

versenyevezősökön túl – az evezés minél szélesebb alapokra való helyezését, így személyi 

tárgyi lehetőségeinkhez mérten törekszünk minél több szabadidős valamint fogyatékkal élő 

személy számára lehetőséget biztosítani az evezéssel, mint a rekreációs, rehabilitációs 

lehetőség egyik válfajával való megismertetésre. Továbbra is nyitottak vagyunk az iskolák, 

felsőoktatási intézmények, vállalatok, tanulói, dolgozói számára sportolási lehetőséget 

biztosítani egy kölcsönös együttműködés, ill. hasznosság reményében. 

A válogatottakat érintő évi szakmai elvárások a MESZ szakvezetése által megfogalmazásra 

került 2012. évi felkészülési programokban találhatóak (felnőtt, utánpótlás). 

 

1.1 Válogatottak 

2012-ben a válogatottjaink száma 6 fő: 

Női felnőtt: Gyimes Krisztina 

Férfi felnőtt ks: Csepregi Gábor, Rácz Róbert Bence 

Női ifjúsági: Bene Dorottya, Polivka Dóra, Szentirmai Veronika 

Kormányos: Krémer Eszter 

 

2011-ben: a válogatottjaink száma szintén 5 fő volt. 

 

1.2 Edzőtáboroztatás 

2012-be válogatottjaink a következő szövetségi edzőtáborokban vettek részt: 

 Sífutó edzőtábor Ausztria (1 hét): Bene Dorottya, Polivka Dóra 

 Tavaszi edzőtábor Szolnok (1 hét): Bene Dorottya, Polivka Dóra, Szentirmai 

Veronika, Illényi Borbála (saját költségen) 

 Velencei edzőtábor (1 hét): Bene Dorottya, Polivka Dóra 

 Varsányi edzőtábor (2 hét): Bene Dorottya, Polivka Dóra, Csepregi Gábor, Rácz 

Róbert Bence 

 Őszi edzőtábor (1 hét): Bene Dorottya, Polivka Dóra, Szentirmai Veronika, Krémer 

Eszter 

Csepregi Gábor és Rácz Róbert a tavaszi alapozó időszakban a Zágrábi nemzetközi versenyig, 

6 hétig a Csepelen készült, ahol a motorcsónak és edzői felügyelet költségeit megtérítettük. 

Nem válogatott versenyzőink saját költségen az Országos Bajnokság hetében 

edzőtáborozhattak. Télen egyesületi sí táborokat szerveztünk. 

1.3 Téli alapozó időszak 

A téli alapozó időszakban 2012-ben a tanmedence siralmas állapota miatt nem tartottunk 

tanmedence edzéseket.. 

Heti egy alkalommal tornatermi edzés is biztosított volt a tanuló, serdülő és ifi korosztály 

számára. 
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Ifi és felnőtt korú versenyzőink a Margitszigeten készültek.  

A 2010-es szakmai tervben meghirdetett közös hegyi futó edzésekbe 2011 végére minden 

korosztály sikerült bevonni, a közös minden korosztályt érintő hegyi futó edzések 2012-ben is 

megvalósultak. A létszámon lehetne még tovább javítani.     

1.4 Hazai versenyzés 

A 2012-es versenynaptárban feltüntetett 36 hazai verseny közül az alábbi versenyeken 

képviseltettük magunkat:  

1. Evezősök Erdei Futóversenye - Budapest – Hármashatár-hegy 

2. Ergométer Országos Bajnokság – Győr 

3. Sport XXI. Utánpótlás Ergométer Országos Bajnokság 

4. Tavaszi Hosszútávú verseny 

5. Kishajós tájékoztató verseny 

6. XXII. gr. SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY és SPORTNAP 

7. dr. Simady Béla Nemzetközi Verseny - dr. Bela Simady Memorial Regatta - Szeged 

8. FEC Kupa 2012. - Dr. Török Zoltán Emlékverseny - Takács János (Dzseki) kupa 

9. Csepel Kupa - Jásdi Sándor Emlékverseny 

10. Pünkösdi Regatta - Móritz László emlékverseny 

11. Vidék Bajnokság 

12. 11. Mihálkovics Tivadar Emlékverseny - Győr Kupa 

13. Tatai Regatta és Ranglista Verseny 

14. Budapest Bajnokság 2012. 

15. 113. Országos Evezős Bajnokság 

16. Fixüléses 10 Evezős Országos Bajnokság 

17. XIX. Országos Evezős Diákolimpia és Sport XXI. Utánpótlás Verseny 

18. XV. Tisza Kupa 2012. 

19. VI. Öböl Kupa - Évadzáró és Diákranglista Verseny 

20. Őszi hosszútávú evezős verseny 

 

A szabadidős versenyek közül 7-en szerepeltek versenyzőink, hobby evezőseink: 

1. Szentendre forduló 

2. Leányfalu forduló 

3. Tahi forduló 

4. Külker Kupa, Budapest 

5. Budapest-Baja Evezősverseny + Bajai Sprintverseny 

6. Tass-Mec Hosszútávú evezős verseny 

7. Horány forduló 
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A 2012. évi felkészülési program megvalósításában résztvevő személyek: 

 

Vanczák Gergely   Szakmai alelnök 

e-mail: gergely.vanczak@microsec.hu , tel: 30/241-6407 

 

Ligeti Zsolt Szabadidős sportolókat koordináló személy 

      e-mail: ligeti@bgt.hu , tel: 20/320-5573 

 

Edzők: 

1. Ficsor László   Vezetőedző, szakedző (Ifjúsági és felnőtt korcsoport) 

     e-mail: laszloficsor@danubiusnhe.com ,tel: 30/747-4080 

mailto:gergely.vanczak@microsec.hu
mailto:ligeti@bgt.hu
mailto:laszloficsor@danubiusnhe.com
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2. Edzők: 

Korosztály edző e-mail telefon 

Serdülők Bán Ágnes szakedző agiban2@gmail.com 30/932-5256 

Fiú mini, tanuló Hörcher Dániel társadalmi edző d.horcher@gmail.com 30/576-1572 

Leány mini, tanuló Pakó Barbara társadalmi edző pako.barbara@gmail.com 70/201-9923 

 

1.4.1 Országos Bajnokság 

Az Országos Bajnokság 2012-ben Velencén Szegeden került megrendezésre.  

Az Országos Bajnokság(ok) egyesületi rangsorában a megszerzett 11 arany (9 up, 2 felnőtt), 

12 ezüst (4 up, 8 felnőtt), és 10 bronzérem (8 up, 2 felnőtt) megszerzésével az Egylet az előző 

évekhez képest jelentősen előre lépett. Összesítésben a harminc Országos Bajnokságon 

versenyzőt indító klub közül a 3. helyen végzett (2011-ben 7.), a Csepel és a Vác mögött 

olyan nagy múltú és létszámú klubokat megelőzve, mint a Győr és Szeged.    

2010-2011-2012. évi egyesületi pontverseny táblázatok: 

 

 

ÖSSZESÍTETT PONTVERSENY 2012. év 

Hely Megnevezés Pont 

1. Csepel Evezős Klub 401.30 

2. Vác Városi Evezős Klub 372,75 

3. Danubius Nemzeti Hajós Egylet 281,30 

4. Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub 274,90 

5. Szegedi Vízisport Egyesület 250,15 

6. Budapesti Evezős Egylet 219,25 

7. Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 217,00 

8. Ferencvárosi Evezős Club 150,20 

mailto:d.horcher@gmail.com
mailto:pako.barbara@gmail.com
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2011-es versenyszezonnal ellentétben 2012-ben nagyobb hangsúlyt fektettünk az Országos 

Bajnokságon a veterán versenyeken való minél nagyobb számban történő részvételünkre. 

Ennek eredménye meg is látszott a pontverseny végső összesítésében, a következő években 

legalább ugyanekkora hangsúlyt kell fektetnünk a veterán versenyszámokra.  

Az indulók számának alakulásában növekedés volt tapasztalható. 2012-ben 96 fővel 

képviseltettük magunkat, ami rekordnak számít. A korábbi években 2011-ben 68 fővel, míg 

2010-ben 56 fővel képviseltettük magunkat. Az országos bajnoki címek (11 db) számában 

előrelépés volt 2011-hez (7 db) képest.  Eredmény 2011-hez képest, hogy 2012-ben két 

felnőtt bajnoki címet is szereztünk. 

Országos Bajnokságon szerzett pontok, aranyérmek és létszám megoszlása felnőtt, masters és 

utánpótlás korosztály tekintetében: 

Korosztály Aranyérmek 

száma 

Létszám Pont 

Felnőtt 2 21 60 

Utánpótlás 9 57 194,3 

Masters 0 18 27 

   

1.4.2 Diákranglista (Vidék Bajnokság, Diákolimpia, Öböl-kupa) 

Lány mini 11 éves Elek Boróka I.hely 

Fiú mini 12 éves Polivka Dávid II.hely 

 

1.4.3 Hosszútávú versenyek 

2010 évre vonatkozó szakmai tervben szerepelt a hosszútávú evezős versenyeken való minél 

nagyobb létszámú részvétel. 2010 után 2011-ben még nagyobb fellendülés volt tapasztalható.  

2011-ben a leghosszabb Budapest-Baja Evezősversenyen a verseny történetében először a 

DNHE indította el a legtöbb versenyzőt megelőzve a Külker Evezős Egyesületet. 2012-ben 

ennél jóval szerényebb létszámmal, összesen 15 fővel (7 csapat) képviseltettük magunkat.    

A Orbán Gergely egypárevezős és abszolút kategóriában is az első helyen végzett. 

 

A Tass-Mec hosszútávú versenyen szabadidős csapataink képviselték az Egyletet. 

 

A Szabados Dezső emlékversenyen idén sajnos nem vettek részt versenyzőink. 
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1.5 Nemzetközi versenyzés 

1.5.1 Ifjúsági Világbajnokság 

2012-ben a bulgáriai Plovdiv-ban megrendezett Ifi VB-én Bene Dorottya kormányos nélküli 

négyesben a 14. helyen végzett. 

 

1.5.2 Ifjúsági Európabajnokság 

2012-ben a Bled-ben megrendezett Ifi EB-én Bene Dorottya és Polivka Dóra kormányos 

nélküli négyesben illetve nyolcasban az 5. helyen végzett. 

1.5.3 U23 Világbajnokság 

2012-ben a Trakai-ban megrendezett U23 VB-én Gyimes Krisztina női egypárevezős 

versenyszámban a 7. helyen végzett. 

1.5.4 Világkupa és olimpiai pótkavlifikáció 

   Világ Kupa Belgrád   

NF2x  Dr. Szabó Katalin Gyimes Krisztina 10. hely 

   Olimpiai pótkvalifikáció Luzern   

NF2x  Dr. Szabó Katalin Gyimes Krisztina 9. hely 
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1.5.5 Világbajnokság 

2012-ben a bledi világbajnokságon Csepregi Gábor és Rácz Róbert Bence férfi könnyűsúlyú 

négypárban a szegedi Matyasovszki Dániellel és Pozsár Bencével kiegészülve a 9. helyen 

végzett. 

 

1.5.6 Európa Bajnokság 

2012-ben a Varese-ben megrendezésre került EB-én Gyimes Krisztina a váci Szabó Katával a 

női kétpárevezős versenyszámban a 10. helyen végzett. 

1.5.7 Egyetemi Világbajnokság 

2012-ben az Egyetemi Világbajnokságon Gyimes Krisztina a váci Szabó Katával a női 

kétpárevezős versenyszámban a 2. helyen végzett. 

1.5.8 Egyéb nemzetközi versenyek 

 Silver skiff 

o Gyimes Krisztina Női U23 1x – 1. hely, Női Felnőtt - 2. hely 

 Brno 

o Polivka Dóra – Bene Dorottya: Nifi 4- 5. hely 

o Polivka Dóra – Bene Dorottya: Nifi 8+ 1. hely 

 

1.6 MESZ pontverseny 

2012-ben a II. kategóriában a II. helyen végeztünk, ami megegyezik az egy évvel korábbi 

helyezésünkkel. 

1.7 Eszközhelyzet 

Célkitűzés, hogy minden évben valamilyen módon folyamatosan bővítsük az 

eszközállományunkat. Ez történhet a klub önerejéből, vagy külső segítséggel. Eddig minden 

évben tudtuk bővíteni az eszközállományunkat vagy új eszközök megvételével, vagy már 

meglévő eszközök felújításával. 

Folyamatosan visszatérő probléma a kis úszóház helyzetének rendezése, reméljük 2013-ban 

sikerül valami hosszú távú megoldást találni az úszóház engedélyének meghosszabbítására. 

A aktív evezőseink létszámának növelésének alapvető feltétele a megfelelő eszközállomány 

biztosítása 

1.7.1 Új eszközök 

1. 8 pár új Braca bárd scull lapát 

2. 1 db használt fa Empacher típusú kormányos verseny négypárevezős (70-80 kg) 

3. 1 db fa dubló (70 kg) 

4. Irodai PC munkaállomás cseréje Dell típusú számítógépre 

5. Parti hajótároló kibővítésével a parti tároló kapacitásunk több, mint kétszeresével 

megnőtt. 
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6. Filippi típusú 2011-es használt kétpárevezős (magántulajdon) a Csepregi-Rácz felnőtt 

ks2x felkészülésére. Az év második felében a Gyimes-Szabó női 2x is ebben a hajóban 

készült és versenyzett. 

7. Hátizom erősítő gép (szülői adomány) 

1.7.2 Meglévő eszközök felújítása 

2012-ben Pichler Norbert hajójavítói segítségével tovább folytatódott a meglévő eszközeink 

felújítása. Pichler Norbert 2012 augusztusától nem tudott többé a hajójavításban a 

segítségünkre lenni, szeptembertől Vörös Erik csatlakozott hozzánk, aki társadalmi munkában 

vállalta a hajó állagmegóvási munkákat. Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani 

sporteszközeink védelmére, figyelmetlenségből eredő hajó, lapát törések elkerülésére. 
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2. Edzőink 

2012-es évnek a 4 edzős modellel indultunk, ami 2012.őszétől 5 edzősre változott. 

 Bán Ágnes: Serdülő  (fiú, lány) versenyzők (fiúk 2012 szeptemberéig) 

 Reith Krisztina: Serdülő  fiúk (2012. szeptembertől) 

 Hörcher Dániel: Teljes fiú mini, tanuló korosztály (2012. júliusig) 

 Parizán Mihály: Teljes fiú mini, tanuló korosztály (2012. októbertől) 

 Pakó Barbara: mini, tanuló lányok (2012. szeptemberig) 

 Pakó Kata: mini, tanuló lányok (2012. októbertől) 

 Ficsor László: Ifi és felnőtt (női és férfi) versenyzők (2012. novemberig) 

 Karácsony Tibor: és felnőtt (női és férfi) versenyzők (2012. novembertől) 

 

2012 augusztusában az edzőkérdés ismét napirendre került. Hörcher Dániel két évre vállalta a 

tanuló korosztály edzői feladatait. (A tanuló nyolcas versenyszámot 2011-ben sikerült 

megnyerniük és 2012-ben a bajnoki címet megvédeniük, mely elismerésre méltó.) 

Hörcher Dani mellett másik utánpótlás edzőnk Pakó Barbara, (aki szintén társadalmi 

munkában tanította a legfiatalabb mini és tanuló lány korosztályt), is bejelentette tanulmányi 

okok miatt távozását. Továbbá a serdülő fiú és lány korosztályt edzői szinten is szét szerettük 

volna választani a nagy létszám miatt.  

A nyár végén augusztusban több potenciális edző is szóba került, és tárgyalásokat is 

folytattunk. Végül 2012-ben szeptemberben a fiú mini és tanuló korosztály edzői feladatait 

Horváth Menyhértre, a lány mini és tanuló korosztályt Parizán Mihályra, míg a serdülő fiúkat 

Reith Kriszta gondjaira bíztuk. Sajnos Menyhért 4 hét után egyéb okok miatt visszalépett, így 

megint új edző után kellett nézni. Gyakorlatilag azonnal sikerült Pakó Katával 

megállapodnunk és Parizán Mihállyal cserélve Menyhért távozása után azonnal meg tudta 

kezdeni a legkisebb lányok tanítását. 

Egy hónappal később Ficsor László megpályázta a MESZ által utánpótlás szövetségi 

kapitányságra kiírt pályázatot, amit meg is nyert, így közös megegyezéssel 2012. november 

elején elváltak útjaink. Szerencsésnek mondható, hogy hamar sikerült Karácsony Tibor 

személyében vezetőedzőt találnunk, így 2012 végére egyenesbe kerültünk és 

zökkenőmentesen folytatódhatott a szakmai munka. 

Az edzői stáb megerősítése érdekében, azaz hogy az új edzők személyében hosszabb távon is 

gondolkodhassunk, és számíthassunk a segítségükre, a következő intézkedéseket hoztuk: 

1. Hozzájárultunk Parizán Mihály szolgálati motorcsónak tanfolyamdíjához, valamint 

alelnöki segítségével megtámogattuk az edzői tanulmányainak költségeit 50 %-os 

mértékben. A támogatásunkért cserébe legalább három évig számíthatunk az edzői 

munkájára.. 

2. Pakó Kata esetében számolnunk kellett azzal, hogy amennyiben sikerül valahol  nyolc 

órás teljes munkaidőben elhelyezkednie, akkor ideje nem lévén ő is meg fog válni 

tőlünk. Ezt a lehetőséget megelőzendő, fontos volt, hogy valamilyen módon egy 

hatórás állás találjunk a részére, mely mellett tovább folytathatja edzői társadalmi 

munkáját, és a megélhetése is megoldottá válik.  2013 elejére sikerült alelnöki 

segítséggel megfelelő 6 órás  állást találni számára, így a hosszútávú együttműködés 

közte és az Egylet között megoldottnak tűnik.  
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Az e-mail alapú elektronikus kommunikációt és tájékoztatást mind a szakmai vezetéssel, 

mind a versenyzőkkel és szülőkkel jövőben is folytatni kell, de a személyes kapcsolatokról 

sem szabad lemondani   

Hazai edzői konferencia: 

A vezető edző mellett mind a három edzőnk is jelen volt az edzői konferencián. 

2.1 Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) Edzői konferenciája 

Nem szerepelt egyetlen edzőnk sem. 
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3. Szabadidősport 

3.1 Szolgáltatás alapú eveztetések 

2012-ben továbbra is két cégnek biztosítottunk evezési lehetőséget heti rendszerességgel. Jó 

lenne ezt a számot még tovább növelni a jövőben.  

Egyetemi evezést biztosítottunk heti rendszerességgel 10 evezős hajóegységben oktatóval, 

valamint folyamatosan minden nap egyéb sportolási lehetőséget (pl.: futás, kondi, ergométer). 

 

3.2 Hobby evezős sport 

3.2.1 Eszközhelyzet 

A szabadidős evezősöket érintő legnagyobb változás, hogy Ligeti Zsolt szabadidős evezését 

felelős elnökségi tagunk a 2012-es közgyűlésünket követően elnökségen kívül vitte tovább a 

szabadidős evezést az Egyleten belül. Elnökségi tagként Hénap Zsolt vállalta a szabadidős 

evezés felügyeletét és a hobby evezősök összefogását. 

Sajnos 2012-ben a hobby evezőseink lendülete alább hagyott, a jövőben nagyobb figyelmet 

kell szentelnünk az összefogásukra, a közös evezések megszervezésére. 

Az hobby evezősök eszközhelyzetét sikerült némileg rendezni, állandó visszatérő probléma 

főleg versenyszezonban, hogy a hajóik jó részét a parti ház hajótárolójában kell tárolni, 

ahonnan a vízre szállás a hajók cipelése miatt számunkra körülményesebb. A versenyszezont 

követően az úszóházakon történő hajó átcsoportosításokkal szoktuk átmenetileg 

megkönnyíteni a vízre szállásukat. 

3.3 Veterán evezős sport 

Veterán (öregfiú) evezőseink heti legalább három alkalommal hajnalban szerveztek közös 

edzést. Jelenleg 4-5 aktív öregfiú látogatja az egyletet, főként négyesben eveztek, korábban 

2010-ben még nyolcas edzéseik is voltak. Veterán versenyeken nem indulnak. 

Veterán hölgyek is heti rendszerességgel edzenek főként négypárevezősben. A létszámuk nem 

csökkent és nem nőtt az elmúlt évekhez képest.  

Örvendetes a versenyzésből kiöregedett fiatalabb veteránok aktivizálódása, önszerveződő 

evezésük és a klubéletbe való bekapcsolódásuk. 

2012-ben a veteránjaink szép sikereket értek el az Országos Bajnokságon, mellyel 

nagymértékben hozzájárultak az egylet pontversenyben elért III. helyéhez. 

3.4 Egyesületi rendezvények 

A 2012-ben évben ismét nagy sikerrel rendeztük meg a Széchenyi Évadnyitót, melyen 

immáron 31 céges csapat indult (2011-ben 21 csapat nevezett). Az indulók száma évről-évre 

nő. Reméljük, hogy még jobb szervezéssel tovább népszerűsíthetjük az evezős sportot az 

üzleti szférában, nem beszélve a várható plusz bevételekről, melynek jelentős szerepe lehet a 

klub mindenkori költségeinek fedezésében. 

Az egyesületünk klubként való működését segítik, a kollektíva összetartó erejét növelik a 

„zártkörű” rendezvényeink: Évadzáró házi verseny és sportnap, az eredményes versenyzőink 

jutalmazásával egybekötött karácsonyi ünnepség.(Magyar bajnokainknak hosszú évek óta egy 

szállodai hosszú hétvégi kikapcsolódás a jutalmuk a Danubius Hotels jóvoltából. Köszönet 

érte!) 
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Népszerűek voltak az alkalmilag megrendezett családi napok és a közös grillezések, 

szilveszteri összejövetelek is, meg a „kiöregedett…..” evezőseink baráti találkozói. 


