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Tizenhét éremmel, közte
nyolc arannyal zárta a
poznani sárkányhajó vi-
lágbajnokságot a magyar
válogatott. 

A z éremszerzésben a
masters korosztály

járt az élen és ez azt
eredményezte, hogy a
csapat az elõkelõ máso-
dik helyen zárt az érem-
táblázaton.

A csapatok felkészíté-
sében elengedhetetlen
érdemei vannak Remé-
nyi Péternek, Vaskuti
Istvánnak és Horváth
Csabának, tõlük minden
téren rengeteget tanul-

tak a versenyzõk, akik a
világbajnokság végezté-
vel még nem teszik le a
lapátot, hiszen szeptem-
ber közepén folytatódik
a magyar bajnoki soro-
zat. Szeptember 13-án és

14-én a Velencei-tavon
lesz a sárkányhajó Magyar
Nagydíj, amely a bajnoki
sorozat záró fordulója. 

* * *
Az Óbuda zászlóval

szereplõ csapat tagjai

négy aranyat és egy
ezüstöt szereztek a vi-
lágbajnokságon. Így
Óbuda a 6. legeredmé-
nyesebb ország lett vol-
na, ha lenne ilyen kate-
gória.

17 érem Poznanból

Sárkányhajósok sikerei

Várakozás felett szerepeltek a Külker Evezõs Klub Óbuda tehetséges kétpár-
evezõs lányai a Hamburgban rendezett Ifjúsági Evezõs Világbajnokságon. 

Az Óbuda 2014. évi ifjúsági lány sportolója díjjal kitüntetett Preil
Vivien klubtársával, Gadányi Zoltanával a sikeres elõfutamok

után a döntõben is jól eveztek, az erõs mezõnyben centiméterekkel
szorultak a negyedik helyre.

További Külker vonatkozású eredmények. Budapest-Baja hosszútávú
regatta: vegyes kiel-boat számban elsõ lett a Bárczi Emese, Juhász An-
gelika, Vermes Péter egység, akik 11 óra 56 perc alatt értek célba. A Fe-
hér András, Mihály Tibor, Szabados Miklós összeállítású férfi kiel-boat
egység bronzérmet nyert (12.28). Vegyes
négypár: IV. Baracs Éva, Lajkó László,
Lajkó Lászlóné, Páldi Katalin, Szécsi-
Szabó Miklós (12.41). Férfi négypár: II.
Hoffer János, Nyíri Lajos, Nyíri- Balogh
Éva, Ráki Antal, Rákos Péter (11.46). Ka-
jak egyes: II. Szaka János dr. (12.58).

A Magyar Evezõs Szövetség négyfor-
dulós túrabajnokság pontversenyében az
utolsó forduló elõtt a mennyiségi és a mi-
nõségi versenyben is a Külker Evezõs
Klub Óbuda áll az elsõ helyen. lovas
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