
A Magyar Edzők Társasága olimpiaértékelő sorozatának negyedik – és egyben utolsó- láncszeme volt az 
április 13-i szakmai vitafórum. Ezúttal arra kerestünk választ, hogy mitől volt sikeres egy sportág a Riói 
Olimpián és miért nem tudta a másik beváltani az előzetes reményeket, elvárásokat. 

A pozitív példát ezúttal a kajak-kenu és a vívás, a negatívat az evezés és az öttusa szolgáltatta. 

A kajak-kenu válogatott olimpiai felkészülését és szereplését Storcz Botond, a válogatott volt szövetségi 
kapitány elemezte. A sportág eredményessége szempontjából sokat jelent, hogy az infrastruktúra 
fejlődése és a Szövetség sportágat népszerűsítő tevékenysége következtében tíz év alatt megduplázódott 
a szakosztályok és közel ötszáz fővel nőtt a versenyzők száma. Így megnőtt a merítési lehetőség is: 
nagyobb esélye van a klasszis versenyzők kiválasztásának. A tehetséggondozás hatékonyságát mutatja, 
hogy az utánpótlás világversenyeken teljesítő fiatalok közül egyre többen kerülnek be a felnőtt 
válogatottba. 

Az olimpiát megelőzően a legfontosabb verseny a 2015. évi kvalifikációs VB, valamint z olimpiai 
tesztverseny volt. Előbbi a kvóták megszerzése, utóbbi a helyszíni tapasztalatszerzés miatt. A sportág 
mindkettőt eredményesen teljesítette. Fontos volt a szálláshely kiválasztása (ne kelljen az edzések és 
versenyek alkalmával hosszú időt a közlekedéssel tölteni) és az akklimatizációs idő tesztelése. A szereplés 
eredményesnek ítélhető, elsősorban a női kajak szakág eredményei miatt. A férfi kajak és a kenu szakágak 
elmaradtak a tervezett eredménytől. Mint a szakvezetőnek későbbi kérdésekre adott válaszából kiderült, 
itt részben generáció váltási gondok, részben az olimpiát közvetlenül megelőző doppingeset akadályozták 
az eredményesebb szereplést. 

Az evezős sportág olimpiai szerepléséről Varga Tamás, a Szövetség szakmai alelnöke beszélt. Elmondta, 
hogy az előző, Londoni Olimpián szerepelt négy versenyző közül hárman nem folytatták a versenyzést. 
2014-ig a Szövetség szerény anyagi körülmények között működött. 2014-től lett kedvezőbb a helyzet, de 
az olimpiáig hátralévő alig két év nem volt elegendő a bevezetett változások kedvező hatásának 
érvényesülésére. Evezésben is az olimpiát megelőző év kvalifikációs VB-je volt a legfontosabb verseny. Itt 
nem sikerült kvótát szerezni. Ezért 2016-ban alapvető szakmai és technikai változtatások történtek és 
végül két egység szerezte meg a kvalifikációt. De a pótkvalifikáció teljesítéséhez, - aminek az időpontja 
már közel, hat hétre, esett az olimpiához – csúcsformára volt szükség. Ez kedvezőtlen volt az olimpiai 
felkészülés szempontjából. Így például a Simon – Juhász páros, akik 2016-ban Európa-bajnoki címet 
szereztek és ez alapján pontszerzésre esélyesek voltak, nem tudták az elvárt eredményt hozni. A Pétervári 
– Molnár páros új összeállás volt és fiatal koruk miatt tapasztalatlanok is voltak. Az eredményességen az 
sem segített, hogy az olimpia előtt a Szövetség tapasztalt olasz szakembert alkalmazott. Külső 
körülmények is kedvezőtlenül befolyásolták a szereplést: a kajak –kenusokkal szemben az olimpiai faluból 
való közlekedés néha órákat vett igénybe és az evezős versenyek idején az időjárás is kedvezőtlen volt, 
ami a tapasztaltabb versenyzőket segítette.  

A vívó olimpiai csapat szereplését Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány és Dancsházy-Nagy Tamás 
párbajtőr szakági vezetőedző mutatták be. A vívó válogatott hosszú idő óta a legeredményesebb olimpiai 
szereplését produkálta, ami a kiváló egyéni teljesítményeknek, valamint a jó csapatmunkámnak volt 
köszönhető. A magyar vívás ma is több világklasszis versenyzővel rendelkezik, de tudomásul kel venni, 
hogy a vívás világszerte nagyon népszerű lett és ma már sok ország rendelkezik hasonló kvalitású 
versenyzőkkel, csapatokkal. Az olimpiai eredményességet a rotációs rendszer is befolyásolja, ha a nemzet 
szempontjából erős versenyszám marad ki éppen az olimpia műsorából. A cél mindig a csapatkvalifikáció 
megszerzése abban a versenyszámban, amelyben csapatverseny is szerepel a műsorban. Így nagy 
fegyvertény volt a férfi párbajtőr csapatkvalifikáció megszerzése. Kard szakágban nem volt kétséges 
Szilágyi Áron, női párbajtőrben Szász Emese kvalifikációja. Az olimpiai felkészülés során nagy súlyt 
fektettek a technikai és taktikai munka mellett a fizikai felkészülésre és a sérülések megelőzésére is. Új 
módszert vezettek be a vívó teljesítmény mérésére és a nemzetközi trendek megfigyelésére. Az olimpián is 
alkalmazták a videoanalitikai rendszert. 

Szilágyi Áron, Szász Emese és Imre Géza világklasszis teljesítményt nyújtottak, a férfi párbajtőr csapat 
pedig példamutató csapatösszefogást tanúsított. 

Későbbi kérdésre a szövetségi kapitány elismerte, hogy a magyar vívás gyenge pontja a tőr szakág. A 
Szövetség programot dolgozott ki ennek a hiányosságnak a felszámolására. 

Az öttusa sportág sikertelen olimpiai szereplésének okaira Pálvölgyi Miklós volt szövetségi kapitány 
keresett magyarázatot. Sajnos a rendszerváltás után a bázisszervek megszűnésével drasztikusan csökkent 
az öttusa bázisok és ezzel együtt a versenyzők száma. A sportág, és a versenyrendszer is jelentős 
változáson ment át. Ez más felkészülési módszereket igényel, mint ami a korábbi volt.  
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Az edzőképzés nem alkalmazkodott ezekhez a változásokhoz, a megváltozott követelményekhez. Ezzel együtt a sportág rendelkezik nemzetközileg 
is kiemelkedő versenyzőkkel. A kvalifikáció megszerzése–bár rendkívül megerőltető a sok verseny miatt- nem okozott jelentősebb problémát. A 
kapitányi munkának a nehézsége inkább abban áll, hogy a kvalifikált versenyzőkből összeállítsa az olimpiai csapatot. Itt az objektív mutatókon túl 
szubjektív tényezők is befolyásolják a válogatást. Ezért a felelősséget a szövetségi kapitány vállalja. Sérülések is befolyásolták a felkészülést és a az 
olimpiai körülmények (versenyrendezés, lovak, pályák minősége) sem voltak kifogástalanok. A volt szövetségi kapitány szerint a csapat többre volt 
képes, a hátráltató tényezők szerencsétlen egybeesése okozta a sikertelen szereplést. 

A Magyar Edzők Társasága olimpiai értékelő sorozata lezárult. Mind az általános értékelő konferenciára, mind a sportágcsoportos vitafórumok 
többségére az őszinte, szakmailag megalapozott elemzés, értékelés volt a jellemző. Ez jó útravalót adhat a következő olimpiai ciklus felkészülésé-
hez.  


