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Evezős Évadnyitó 

25. gróf Széchenyi István Emlékverseny és 5. Nemzetközi Budapest Kupa 

 

Háttér információ 

 

Hagyományok 

A hagyományoknak megfelelően Tarlós István Főpolgármester fővédnöksége mellett rendezi meg a Danubius 

Nemzeti Hajós Egylet, a Magyar Evezős Szövetséggel és a Budapesti Evezős Szövetséggel karöltve az evezős évad 

nyitó eseményét, a gróf Széchenyi István Emlékversenyt és Budapest Kupát. Az eseményre a vízi szezon 

kezdetén, 2015. március 21-én kerül sor Budapest szívében, a Margitszigeten. Lehet, hogy ezen a helyszínen 

utolsó alkalommal. 

Az evezős évadnyitó rendezvény 2015. március 21-én,  09:45 órakor az I. világháborúban elesett evezősök 

tiszteletére, az egykori Neptun és Nemzeti Hajós Egylet által állított emlékkövek megkoszorúzásával veszi 

kezdetét. Az evezős évadot Denk András, a házigazda szerepét betöltő Danubius Nemzeti Hajós Egylet elnökének 

köszöntője után dr. Bényi Szabolcs, a Magyar Evezős Szövetség elnöke nyitja meg 10:15 órakor. Ezt követi a 

Nemzetközi Budapest Kupa, azaz a nyolcasok, négypárevezősök és a hazai vizeken szokatlan hajóegység, a 

nyolcpárevezősök megmérettetése 70 rajthoz álló hajóval.  Hagyomány, hogy a legfiatalabbaktól a 

legtapasztaltabb evezősökig mindenki részt vehet és részt is vesz a versenyen: az utánpótlás korosztályokat a 

serdülő és ifjúsági csapatok, az erőt és a nemzetközi elitet a felnőtt és néhány egyetemi csapat, a tapasztalatot 

pedig a masters egységes képviselik. 

A gróf Széchenyi István Emlékverseny fontos üzenete, hogy a legkülönbözőbb evezős tudással, és múlttal 

rendelkezőknek élményt nyújtson. Az amatőr és hobbievezősöket, szabadidős sportolókat és egyetemi 

csapatokat célzó „Hív a Duna” fixüléses tízevezős verseny azonban külön időpontban, 2015. április 26-án kerül 

megrendezésre.  
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Capital Cup 

Az idei évben első alkalommal a Budapest Kupa a három közép-európai, Duna-parti főváros – Bécs, Pozsony, 

Budapest - Capital Cup elnevezésű evezős versenysorozatának nyitó állomása is egyben. A Capital Cup körverseny 

alapító megállapodását Magyarország, Ausztria és Szlovákia evezős szövetségeinek elnökei (Dr. Bényi Szabolcs – 

MESZ, Horst Nussbaumer – Osztrák Evezős Szövetség, Alexander Dénes – Szlovák Evezős Szövetség) írták alá a 

február 28-án a Győrben rendezett Ergométeres Evezős Országos Bajnokságon. A körverseny további fordulói: 

Pozsonyi Egyetemi Regatta, Wiener Achter (május 16-17.). A végső győztes a mindhárom fordulón a távot sikerrel 

teljesítő nyolcasok és nyolcpárevezősök közül kerül ki, az időeredmények összesítésénél az összevethetőség 

érdekében hendikep rendszert használnak.  

Budapest Kupa – a versenyről 

Az ötödik alkalommal megrendezendő Budapest Kupa dinamikus fejlődését, valamint a verseny és fővárosunk, 

mint turisztikai desztináció népszerűségét jelzi, hogy az előző évekhez képest, több mint ötszörösére nőtt a 

nevezők száma: hét ország, több mint 70 evezős nyolcasa és négypárevezőse adta le nevezését a versenyre. Ez a 

hazai evezős versenyek közül a harmadik legnagyobb (az Országos Bajnokság és a Vidékbajnokság után). A felnőtt, 

olimpiára készülő versenyzőktől az egyetemi csapatokon át Masters evezősöket, és volt olimpikonokat is 

köszönthetünk az indulók között. A verseny különlegessége, hogy a Dunán a csapatok egymás után történő, 30 

másodpercenkénti indítással, ún. üldözéses versenyben teljesítik a 4,5 kilométeres távot az Óbudai-sziget északi 

csücskétől a Danubius Nemzeti Hajós Egylet Margitszigeten kikötött úszó csónakházainál elhelyezett célvonalig. A 

rajtsorrend első öt csapat a korábbi évek eredményei alapján kiemelt pozícióból rajtol. 

A férfi nyolcasok és női négypárevezősök két divízióban 10:30 és 12:00 órakor vágnak neki a távnak. Az indulók 

értékelése és díjazása kategóriánként külön történik. A távot leggyorsabban teljesítő csapat nyeri el a Budapest 

Kupát. A résztvevő egységek időeredményei természetesen a Capital Cup összesítésbe is beszámítanak. 

A résztvevő csapatok a Margitszigetről indulnak, vízreszálláshoz és kikötéshez a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 

két úszó csónakházát, valamint két további mobil stéget vehetnek igénybe.  

A versenyen a sorrend megállapítása az időeredmények alapján történik (az időmérés során a rajtban és célban is 

célfotó kamera alkalmazásával). A csapatok „nettó” idejét a versenybíróság által szankcióként kirótt 10 

másodperces büntetőidők változtathatják csak meg. Büntetés jár pl. a rajtban a késésért, a közlekedési szabályok 

súlyos megszegéséért.  
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A második divízió 12:00 órai rajtját és a nyolcasok célba érkezését követi az utánpótlás korú versenyzők 

négypárevezőseinek 1000 méteres futama. Az eredményhirdetés előreláthatólag 14:00 órakor kezdődik. 

A parton maradók video közvetítés segítségével kapnak betekintést a verseny első, rajt utáni szakaszán történő 

eseményekbe. A mobiltechnológiák alkalmazásával először lesz lehetőség az események követésére a 

Margitszigeten elhelyezett kivetítőn, valamint az interneten.  

Versenyzők, csapatok 

 C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE a Budapest Kupára kialakított, 

versenyegyesülésben induló nyolcasa igazi ALL STAR csapat. 

Marco Penna (C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE) 

1996 Atlanta - férfi kormányos nélküli kettes 4.; 2000 Sydney nyolcas 4.; 2004 Athén - nyolcas 7.; 1992-93-94 U23 

Világbajnokság 1. kormányos nélküli kettes 

Mario Palmisano (C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE) 

2000 Sydney - nyolcas 4.; 2004 Banyoles világbajnokság - kormányos kettes 1.; 2006 Eton világbajnokság - nyolcas 

2.; 2005 Gifu világbajnokság - nyolcas 2.; 1997 Aiguebelette világbajnokság - kormányos négyes 2. 

Raffaele Leonardo  (C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE) 

1990-2010 között aktív válogatott versenyző, 5 olimpián vett részt. 2008 Peking – kormányos nélküli kettes 11.; 

2004 Athén - korm. nélk. négyes 3.; 2000 Sydney – nyolcas 4.; 1996 Atlanta – korm. nélk. négyes 6.; 1992 

Barcelona – nyolcas  9.; 1994 Indianapolis világbajnokság – korm. nélk. négyes 1.; 1995 Tampere világbajnokság -  

korm. nélk. négyes 1.; 2002 Seville világbajnokság - korm. nélk. négyes 3.; 2005 Gifu világbajnokság - nyolcas 2. 

Aldo Tramontano (C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE) 

2004 Athén - nyolcas 7.; 2008 Linz világbajnokság – korm. kettes 4. 

Csepregi Gábor (C.C. Mincio/C.C.San Cristoforo/C.C. Aniene/Posilipo/DNHE), az egyik legjobb hazai könnyűsúlyú 

versenyző, 2014-ben Galambos Péter partnere, 2014. Egyetemi Világbajnokság Gravelines - könnyűsúlyú 

kétpárevezős 2.; 2013 Universiade Kazany – ks. egypárevezős 3. Az idén Tamás Bencével (MEC) készül a hazai 

válogató versenyekre. Ellenfelük a Galambos Péter (Vác VEC) – Matysovszki Dániel (Szegedi VE) ks. kétpárevezős. 

 A TISZA Evezős Egylet nyolcasában evez Juhász Adrián és Simon Béla, akik továbbra is a leggyorsabb hazai 

kormányos nélküli kettes egységként az olimpiai kvalifikációt célozzák meg az idén. 2014-es legjobb 

eredményük az egyetemi világbajnoki cím, Gavelines-ből (Franciaország). 

 

 Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub - 2014-ben a Budapest Kupa győztese, magyar bajnok, minden hazai 

versenyét megnyerte. A bécsi Nightrow sprint versenyen a LIA (Bécs) Junior csapattól kaptak ki. A 
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nyolcast erősíti Csányi Péter és Vancsura Bendegúz, korm. nélk. kettesben U23 VB 9. helyezettek 2014-

ben Vareseben és 8. helyezettek 2013-ban Linzben. 

 A Csepel Evezős Klub „Vörös Csepel” becenévre hallgató nyolcasa a Győr kihívója. A hetes beülőben 

evező Fábián Attila a felnőtt kategória legidősebb magyar versenyzője, 1987-ben IBV győztes, azóta 

számtalan magyar bajnoki címet szerzett, a legutóbbit 2014-ben korm. nélk. négyesben. Ebben a 

csapatban evez 2012 olimpikonja (korm. nélk. kettes, Simon Béla partnereként), Széll Domonkos is. 

 A Szegedi Vízisport Egyesület hajójában Tari János a csapat „veteránja”, aki 2008-ban Haller Ákossal 

világbajnoki 7. helyet szerzett korm. kettes versenyszámban. 

 A HAVK Mladost érkezik a legnépesebb csapattal. A klub 6 csapatot nevezett a Budapest Kupára. 

Egyébként ennek a horvát klubnak az igazolt versenyzői az olimpiai ezüstérmes Sinkovic testvérek, akik 

2014-ben kétpárevezősben voltak világbajnokok, korábban pedig négypárevezősben. 

 A WRC LIA (Bécs) ifi nyolcasának tagjai között többen is vannak a korábbi ifi EB győztes csapatból. 2013-

ban 1 másodperccel csúszott le a csapat a Budapest Kupa dobogójáról. 

 A CN Posillipo csapatát Giuseppe Del Gaudio kormányozza, aki 2001-ben a luzerni világbajnokságon 

könnyűsúlyú kettesben 3. helyet szerzett, 2002-ben Sevillában és 2005-ben Gifuban ks. nyolcasban 

aranyat, 2004-ben Banyolesben ezüstérmet nyert. 

 A bécsi „V8” masters csapat több klubból válogatott masters csapat, minden alkalomra tesztelik a 

versenyzőiket, hogy ki kerüljön be a csapatba, ami masters (veterán) evezősök körében nem szokványos 

eljárás. Ez a baráti társaság magas elvárásokkal visszatérő csapata a Budapest Kupának. 

 

 

A szervezők nem titkolt célja az, hogy ezzel a látványos evezős eseménnyel a sportágat népszerűsítsék, Budapest 

ékességét, a Dunát, mint sportolásra is alkalmas folyót megszerettessék gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, 

különleges versenyzési lehetőséget kínáljanak hazai és külföldi evezősök számára Budapest központjában. 

 

 

www.rowing.hu  

www.facebook.com/szechenyievezosregatta 

www.facebook.com/budapestcupregatta 

www.hunrowing.hu  

 

http://www.rowing.hu/
http://www.facebook.com/szechenyievezosregatta
http://www.facebook.com/budapestcupregatta
http://www.hunrowing.hu/
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A rendezvény fő támogatói a      és az    

Kiemelkedő segítséget nyújt Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Evezős Szövetség, Budapesti Evezős 

Szövetség.  

        

További támogatók:  a Főváros II. és III. kerületei, a Geberit, Waldorf Catering Kft.,  ALAKart Kft., Mart Kft, 

Éremmester Kft., Ridehouse, Virág Judit Galéria.  

       

 

 

Médiatámogatók:   

 

 

Együttműködő partnerek:  

InterContinental Budapest, Sofitel Budapest Chain Bridge, Budapest Marriott Hotel, Corinthia Hotel Budapest 

    

 

 

 

Budapest, 2015. március 16. 


