
Egy kis elmélet, egy kis segítség a Masters VB- re 

készülőknek 

 

Mint köztudott a 2019 es MASTERS VB, így nagybetűkkel, a Velencei tavon 

kerül megrendezésre. Ez sokaknak nyújt lehetőséget, célt, hogy viszonylag kis 

anyagi befektetéssel elindulhassanak rajta. Olyan régi evezősöknek is célt 

jelenthet, akik időszakosan abbahagyták az evezést. Akik hosszabb, rövidebb 

kihagyás után újra kezdtek bármilyen sportot, azok tapasztalhatták, hogy ez 

nem is olyan egyszerű dolog. Újra bele kell illeszkedni egy közösségbe, ami 

értelemszerűen más, mint a korábbi, és a testük sem úgy viselkedik, mint 

régen. 

Miből gondolom, hogy esetleg tudok ebben az ügyben tanácsokat adni?  

Több mint negyven év aktív sporttal, túlnyomórészt versenyzéssel eltöltött idő 

áll mögöttem. Ez idő alatt az újra kezdések sem voltak ritkák. Ennek okai 

sérülések, család, gyerekek, sportágváltás. Ezek a problémák mindenkinél 

megjelennek, csak az újrakezdés nem mindenkinek sikerül. Tizenhat éves 

koromban kezdtem el evezni. Két szezont eveztem végig, majd huszonvalahány 

év cselgáncs következett. A cselgáncsba, mint sportba, a test- test elleni 

küzdelemből kifolyólag, kódolva vannak a komoly sérülések. Részemről 

bordatöréssel, csuklótöréssel, orrtöréssel, térdsérülésekkel szerencsésnek 

érezhetem magam, hogy egész jól megúsztam a dolgot. Ennek ellenére 

részemről imádtam csinálni. Végül a derékfájdalmaim és térdproblémák miatt 

kellett abbahagynom a cselgáncsozást. 

Negyvenhat éves koromban kezdtem el újra evezni, gyakorlatilag a nulláról. 

Ennek már 18 éve. Az evezés egy minden szempontból borzasztóan egészséges 

sport. A mozgássora teljes mértékben kontrolálható. Nincsenek benne extrém 

külső hatások, mint a küzdősportokban vagy labdajátékokban. Teljesen igaz a 

mondás, miszerint lehet, hogy valaki járni már nem tud, de attól evezni még 

igen. A valódi sérülésveszélyt az jelenti, hogyha valaki elcsúszik a stégen. 

Ezekből következik, hogy az evezősök sérülései csak és kizárólag a rossz 

edzésterhelésekből és a rosszul beidegzett technikákból adódnak.  Az 

evezésben semmilyen olyan kontrolálhatatlan dinamikus terhelés nincs, ami 



sérüléseket okozhatna. Éppen ellenkezőleg, akár gyógytornaként is 

használható. Erre én vagyok a legjobb példa. Mikor elkezdtem evezni komoly 

derékproblémákkal küszködtem. Mikor kiszálltam a hajóból, percekig nem 

tudtam rendesen kiegyenesedni. A lumbágó sem volt ismeretlen betegség 

számomra. Volt, hogy úgy töltöttem el egy éjszakát, hogy öt percet álltam, öt 

percet ültem, öt percet feküdtem a padlón, mert egyik pózt sem tudtam 

hosszabb ideig elviselni. Jelenleg szerencsére az égvilágon semmi gondom a 

derekammal. Csak akkor kezd el egy kicsit fájni, ha pár napig nem csinálok 

semmit. Az emlékeimből kifolyólag ez már bőven elég motiváció arra, hogy újra 

elkezdjek mozogni. Ennek az állapotnak az elérése, sok év kőkemény 

munkájába került. Ebben az esetben is igaz az a mondás, miszerint semmit nem 

adnak ingyen, mindenért keményen meg kell dolgozni. Úgy érzem, hogy az 

evezésbe való visszatérésem elég eredményes volt. Férfi dublóban, mix 

kílbótban nyertünk Budapest – Baját. Szkiffben nyertem Masters VB-n két 

aranyat és néhány Magyar Bajnokságot. Hét éve tanítok evezést főleg a 

legkülönbözőbb korú és fizikai adottságú felnőtteknek, a nulláról is. Van olyan 

tanítványom, aki korábban nem evezett, van, aki ugyan evezett korábban, de 

nem versenyzett. Ennek ellenére indultak Masters VB-n, szkiffben és dublóban 

is. 

Az edzésre, versenyzésre való felkészülés 

 

Első lépés az edzésterhelés elviseléséhez szükséges fizikai állapotba kerülés. 

Az evezés attól kiváló sport, hogy az embert alkotó izmok döntő többségét 

megdolgoztatja. Viszont az evezős mozgás végrehajtásában egyes izmoknak 

más és más a feladatuk, nem csak annyi, hogy a lapátnyelet nagy erővel 

ráncigálják. 

Itt is kezdjük az alapoknál. Az emberi test alapja a gerinc.  A gerinc stabilitását 

első lépcsőben az úgynevezett mély hátizmok biztosítják. Ezek segítségével 

mozognak a csigolyák egymáshoz képest. Ezek állnak ellen a csigolyákra ható 

terheléseknek. Ezek megfelelő tónusai tartják, jó esetben a terhelés 

szempontjából, ideális ívben a gerincet, persze más izomcsoportokkal 

együttműködve. A tartáshibák nem mások, mint rosszul kialakult, rögzült 



izomtónusok. Az evezés közben is az izmok egy részének az a feladata, hogy 

stabilizálják a gerincet és ellenálljanak a rá ható terheléseknek. Ha ere nem 

képesek, akkor vagy a mennyiségük, vagy a többi izommal való 

együttműködésük nem megfelelő, ami értelemszerűen fájdalmat okozhat, 

sérülésekhez vezethet. Nem véletlen, hogy az evezősöknek elsősorban a dereka 

fájdul meg, ugyanis ott éri őket a legnagyobb forgatónyomaték okozta 

erőhatás, ezáltal a legnagyobb terhelés. Ez egyszerű fizika, miszerint a 

forgatónyomaték egyenlő az erő szorozva az erőkarral. Tehát a gerincet 

stabilizáló izomzatnak ezzel az erőhatással kell egyensúlyt tartania, hogy a 

csigolyák ne mozduljanak el túlzott mértékben egymáshoz képest, ami 

idegbecsípődést okozhat. Idegbecsípődés esetén begörcsölnek az izmok, ami 

stabilizálja ezt a rossz állapotot, ezt hívják lumbágónak. Az orvosok erre a 

problémára izomlazítót adnak, a csontkovácsok helyre rántják a csigolyát, ha 

elég ügyesek hozzá. Ennek a témakörnek komoly orvosi és egyéb szakirodalma 

van, de nagyon leegyszerűsítve a következőket mondhatjuk: a gerincproblémák 

alapvetően abból adódnak, hogy a gerincet stabilizáló izmok nem elég erősek 

és / vagy nem jó a tónusuk. Ennek következtében nem képesek a csigolyákat 

optimális pozícióban tartani minden körülmények között. A feladat elvileg 

egyszerű: meg kell erősíteni az izmokat és nyújtó, lazító gyakorlatokkal 

megfelelő izomtónusokat kell kialakítani. Nem véletlenül mondják a jógával 

foglalkozók, hogy olyan egészséges vagy, mint amilyen a gerinced.  

Az előzőekből következően, ha egy evezősnek nem elég erős a lába, karja és az 

egyéb, az evező húzásában részt vevő izmai, akkor legfeljebb nem lesz gyors a 

hajója. Viszont, ha nem elég erősek a gerincét stabilizáló izmai, akkor egyenes 

út vezet a hát és derékfájáshoz, akár még a gerincsérvhez is. Egy versenyző 

terhelhetőségének komoly határt szab a gerincének a terhelhetősége, ami 

viszont az azt stabilizáló izmok állapotának a függvénye.  

Az izmokat az edzésterhelés elviseléséhez szükséges állapotba kell hozni.  

Manapság az emberek nagy többségének, az életvitelük következtében, egyre 

fiatalabb kortól gerincproblémái vannak. Az emberek szervezetének védekező 

mechanizmusai a fájdalomra épülnek. Ebből következően az első fájdalmak 

még csak jelzések a szervezet részéről, hogy valami nincs rendben. Ebben az 

esetben annak a jelzése, hogy az izmok nem képesek megfelelő pozícióban 

tartani a csigolyákat. Mi az erre, hivatalosan is támogatott, preferált 



válaszlépés? A gyógyszernek minősülő és nem minősülő vegyi anyagokkal 

történő fájdalomcsillapítás, azaz a szervezet védelmi jelzéseinek elnyomása, 

vagy például az olyan tudományosan megtervezett ergonomikus székek, amik 

képesek helyes pozícióban tartani a gerincet. Ez időleges megoldást ugyan 

jelenthet, de mivel az izmokról leveszi a terhelést, azok még jobban 

elsatnyulnak és még inkább képtelenek lesznek más körülmények között helyes 

pozícióban tartani a csigolyákat. Gondoljunk csak bele, hogy mi történik egy 

begipszelt, ezáltal a mozgási lehetőségétől megfosztott kéz vagy láb 

izomzatával viszonylag rövid idő alatt. Az emberek izmainak alapigénye a 

mozgás, az, hogy terhelve legyenek, ennek hiányában visszafejlődnek. 

Az emberek sportba való visszatérésének egyik fontos oka a rossz közérzetük, 

ami abból adódik, hogy az izomzatuk már a hétköznapi élet terhelésit sem tudja 

elviselni és ebből következően fájdalmaik vannak. 

Ha valaki nagy terheléseket akar sérülésmentesen elviselni, vagy csak 

egyszerűen jól akarja érezni magát, akkor először az izom-ízületi egyensúlyát 

kell a lehetőségekhez képest optimalizálnia. Az izomzatát az ehhez szükséges 

mértékben kell megerősítenie. Ez nagyon szépen hangzik, de mit jelent ez a 

gyakorlatban? Mit kell csinálnia annak, aki ráadásul még evezni is tud? 

Ehhez, természetesen az én maximálisan elfogult véleményem szerint, menjen 

egy klubba evezni, de ne pontosan azt csinálja, amit ott lát. 

Kezdjük a bemelegítéssel. 

A bemelegítés mikéntje a sporttevékenységek fontos része, ezért komoly 

irodalma van. Nem hiszem, hogy bárhol az lenne olvasható, hogy bemelegítés 

címszóval bőven elég azt csinálni, hogy valaki hátára kapja a hajóját, lemegy a 

vízre, majd csinál néhány bemelegítésnek szánt csapást és ezzel a dolog el van 

intézve. Ehhez hasonló minimális bemelegítés, egy csomó sportban, rövid idő 

alatt garantálná a komoly sérüléseket. Mivel az evezésben nincsenek extrémen 

dinamikus megterhelések, itt az alapos bemelegítés hiánya csak hosszú távon 

fejti ki a hatását. Ezért nem egyértelmű a sérülések és a bemelegítések 

elmaradása közötti kapcsolat.  

Mi az, amit feltétlenül meg kellene csinálni akkor is, ha valaki keveset és akkor 

is, ha valaki sokat edz? 



Az első és a legfontosabb a nyújtás és a lazítás. Egy evezősnek nem szükséges 

olyan lazának lennie, mint egy tornásznak, viszont lazábbnak kell lennie, mint 

amit az evezés mozgástartománya megkíván. Ennek nagyon egyszerű oka van. 

Ha valaki megközelíti a maximális mozgástartományát, az erre a feladatra 

idegződött izmai megfeszülnek, hogy megakadályozzák a feszülő izmok 

túlnyúlását. Ez tulajdonképpen egy védekező reflex, ami egyrészt az izmok 

megfeszülésével, azaz felesleges energia felhasználással jár, másfelől a 

mozgástartomány behatárolódásával, ami megakadályozhatja az optimális 

evezőstechnika végrehajtását. Ez a jelenség a Masters kategóriában figyelhető 

meg legjobban, ahol az idő múlásával egyre csökkenő mozgástartományban 

eveznek. Persze itt is vannak kivételek. Másfelől a nagy terhelések, az izmok 

rövidülésével járnak, amit vissza kell nyújtani. Ezt már egy csomó sportban 

tudatosan csinálják. Például a testépítés egyes változataiban, ahol már 

majdnem akkora hangsúlyt fektetnek a nyújtásra, mint az erősítésre. Tehát 

pontosítsunk, ha valaki a szükségesnél lazább, attól még nem fog tudni 

eredményesebben evezni, de ha nem laza a szükséges mértékben, az kihat az 

eredményességére is. A megfelelő szintű lazaság elérése, illetve annak 

megtartása is csak megfelelő tudatos edzésmunkával érhető el. 

A stabilizáló izmok megfelelő állapotba hozása, megerősítése. Itt a 

kulcskérdés a gerincet körülvevő izmok megdolgoztatása. Ezek az izmok az 

evezés közben főleg rögzített állapotban, statikusan terhelődnek. Viszont az 

izmokat hatékonyan erősíteni, a teljes mozgástartományukban megdolgoztatva 

lehet. Ebből következően ezeknek az izmoknak a bemelegítése, az erősítése jó 

hatásfokkal csak a szárazföldön lehetséges megfelelő gyakorlatsorokkal. 

A bemelegítés nálam a gyakorlatban bevált lépései. Természetesen, ahogy 

már korábban is írtam, a bemelegítésnek komoly szakirodalma van, nem 

gondolom, hogy az általam használt bemelegítési módszer az egyedüli üdvözítő 

megoldás. Viszont, hogy ez a gyakorlatban működik az biztos. Anyag 

szükséglete egy polifoam. Egyet minden versenyre viszek magammal, hogy 

megfelelően be tudjak melegíteni. Előnye, hogy fekvő helyzetű gyakorlatokat is 

lehet rajta végezni, amik sokkal hatékonyabbak, mint az álló helyzetűek. A 

semminél azok is jobbak, de a legjobb a kettő megfelelő kombinációja. A 

gyakorlatoknál nem kell semmilyen extrára gondolni. Ezek a gyakorlatok a 

jogában, vagy a legtöbb sportban alapgyakorlatnak számítanak. A nehézség 



abban rejlik, hogy minden edzés előtt meg kell őket csinálni. Én belátom, hogy 

ez nem könnyű, viszont nagyon eredményes tud lenni. 

Az első lépés a hátizmok alapos átmozgatása, nyújtása. Ennek eredményeként 

vérbőség lép fel, ami rugalmasabbá teszi az izmokat, aminek következtében 

sokkal jobban látják el a feladatukat. Ha ezeknek a gyakorlatoknak az 

ismétlésszámát és a dinamikáját növeljük, akkor már erősítő gyakorlatokká 

válnak. Ezután áttérhetünk a többi izomcsoport alapos átmozgatására. Ha 

lehetőség van rá célszerű ergón folytatni a bemelegítést. Itt az evezés 

pozícióiban lehet tovább folytatni a nyújtást, lazítást. Speciálisan át lehet venni 

az evezésmozgás alapelemeit, tovább lehet melegíteni az izmokat. Ebben az 

esetben a vízre szálás után, mivel az izmok már nagyjából megfelelő állapotban 

vannak, csak az izmok evezéshez szükséges finom mozgására kell koncentrálni, 

az ehhez szükséges idegpályákat bejáratni. Szerencsére ezt sokkal egyszerűbb 

megcsinálni, mint elmondani. Ha valaki ezzel kezdi az edzést, egy idő után 

teljesen természetes, automatikus tevékenységsorrá válik. Mint ahogy az is egy 

szokássá vált tevékenység sorozat, hogy valaki lemegy a klubba, átöltözik, vízre 

rakja a hajóját és mindenfajta bemelegítés nélkül elmegy evezni. Ha megfájdul 

a dereka, vagy nem érzi jónak a mozgását annak csak és kizárólag külső okai 

lehetnek. Néhány példa: nem jó a hajó beállítása, amivel előző nap még semmi 

baja nem volt, és ezért gőzerővel elkezdi állítgatni. A mai hajók beállítását 

maximum egy komoly ütközés tudná megváltoztatni, de annak jól látható 

nyomai lennének. Van, hogy szegény evezős, a hosszantartó állítgatások 

ellenére sem tudja jól beállítani a hajóját. Ilyenkor egy új hajó vásárlása a 

megoldás, amit valószínűleg majd szintén nem lehet jól beállítani, mármint 

hogy ne fájjon a dereka és jól tudjon evezni benne.  Nem jó a lapátbeállítás, 

vagy túl merev a lapátnyél, vagy nem a megszokott márka, attól fájdul meg a 

szegény evezős háta. Ehhez már kommentárt sem fűzök. 

 Az is kétségtelen tény, hogy sokan úgy evezik végig az életüket, hogy maximum 

a vízen melegítenek, és még sincs semmi bajuk. Van, aki kiesik a 10. emeletről 

és túléli. A kaszkadőrök több emeletes magasságból kiugrálnak és semmi bajuk 

sem lesz. Azért én senkit sem biztatnék arra, hogy ugorjon ki az első emeletről, 

ha nem muszáj. 



Hogyan készüljünk fel a versenyre, milyen edzésmódszert 

válasszunk? 

A MESZ szervezett egy edzőtovábbképzést, ahol nagyon érdekes előadásokat 

lehetett meghallgatni. Az egyik előadást, „Masters sportolók felkészítésének 

sajátosságai” címmel, Prof. Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora 

tartotta. Nagyon sok érdekes dolgot mondott, de én csak egyet szeretnék 

kiemelni, melyet sajnos szó szerint nem tudom idézni, de a lényeget 

megpróbálom összefoglalni. 

Az idős sportolók és a fiatal sportolók felkészítése között nincs lényeges 

különbség, mivel ugyanazon biológia szerint működnek. A különbség talán csak 

annyi, hogy az idős sportolók már nehezebben regenerálódnak, ezért több 

pihenési időre van szükségük. Ha bele gondolunk ez teljesen logikus, mivel 

negyven év fölött még simán lehet olimpiát nyerni. Az emberek nem hirtelen 

változással, hanem folyamatosan épülnek le, főleg ha nem csinálnak semmit.  

Ebből következően az edzésmódszerek széles skálájából lehet válogatni idősebb 

korban is. A régebbi és a legújabb edzésmódszerek között az a legnagyobb 

különbség, hogy a legújabbakról csak később fog kiderülni, hogy vagy nem is 

olyan jók, vagy, hogy létezik annál eredményesebb is. A kérdést még az is 

bonyolítja, hogy az egyes emberek, az alapadottságaik függvényében, 

ugyanarra az edzésmódszerre különböző képen reagálnak.  

A konkrétan megtervezett edzések csak azoknál működnek, akik magas 

edzésszámot tudnak vállalni és a tervezetteket pontosan végre is hajtják. A 

gyakorlatban ehhez folyamatos edzői felügyelet szükséges. Egyszerűen azért, 

mert kőbevésett tökéletes edzésterv nincs, az edzéstervet mindig az adott 

változó körülményekhez kell illeszteni. A jó edző többek között azért jó edző, 

mert ezt jól csinálja. Számos ok miatt ez nem a Masters versenyzők világa. A 

miérteket hosszan lehetne sorolni, de ettől most eltekintek. Ha egy rendszerből 

kiveszünk egy elemet, jelen esetben a leírt edzésprogramot, a környezete 

nélkül biztos, hogy nem fog jól működni. 

A Masters versenyzők edzés tervezésének a legfontosabb alapkérdése, hogy 

mennyi időt tudnak az edzésre szánni. A gyakorlat azt mutatja, hogy csak 



keveset, és azt is csak változó rendszerességgel. Ennek következtében csak 

edzés alapelveket lehet meghatározni. 

Mindenki arra edződik rá, amit csinál, ha valaki versenyezni akar, akkor a 

versenyzésre, a versenytávjára kell ráedződnie. 

A hatékony edzés a mennyiség és az intenzitás optimális kombinációja. Ez az 

emberek adottságainak és pillanatnyi fizikai állapotainak a függvénye. 

Ha valaki versenyezni akar, a technikáját a versenytempóra kell 

optimalizálnia. 

Jól versenyezni csak megfelelő versenyrutinnal lehet, a versenyrutint csak 

versenyzéssel lehet megszerezni. 

Alapszabály, ha valaki elfárad egy edzésen, akkor az egy jó edzés, ha nagyon 

elfárad, akkor az egy nagyon jó edzés. Feltéve persze, hogy az edzésen nem 

hülyeségeket csinál. 

Más megközelítésben egy versenyzőnek az edzéseken: 

- Csiszolnia kell a technikáját. 

- Evezés centrikusan erősíteni az izomzatát (az evezéshez optimálisan 

szükséges összetételben és mértékben). 

- Az evezésre, a versenytávjára fejleszteni, erősíteni az energia ellátó 

rendszerét. 

- Kidolgoznia a versenytempójának az elemeit: rajt, utazó, finis.  

- Kihasználni az adódó versenyzési lehetőségeket, a versenyrutin 

megszerzése érdekében. Ha az edzésen csak két hajó versenyez 

egymással már az is verseny. 

Az edzéselméletek alapelemei 

Egy edzés változtatható paraméterei: 

- Időtartam  

- Intenzitás 

- Pihenési idők 

- Körülmények 

Valójában csak három alapmódszer van. Az összes többi ezek variációja. 



A tartós módszer. 

A versenyző felvesz egy tempót és az egész távon azt csinálja. Ez 

tulajdonképpen a hosszú távú versenyzést modellező edzésforma. 

Az úgynevezett fartlek edzés.  

Itt a versenyző folyamatosan halad a távon, de az intenzitást különböző 

program szerint változtatja. 

Az intervall edzés. 

Itt a versenyző különböző intenzitású távokat pihenő időkkel megszakítva tesz 

meg. Másként fogalmazva: terhelés, regenerálódás, terhelés, regenerálódás és 

így tovább. 

Az edzésintenzitás és annak kontrolja 

A másik különbség a különböző edzésmódszerek között, hogy milyen alapelvek 

szerint változtatják az intenzitást és azt milyen módszerrel kontrolálják. Itt már 

nagyszámú variációs lehetőség között lehet válogatni. Csak néhány példa: 

küszöbszinteket határoznak meg (mint aerob, anaerob, tejsav szintek stb.), 

pulzusszám szerinti edzés, csapásszámmal meghatározott edzésintenzitás és 

még hosszan sorolhatnám. Ezeknek a módszereknek az értékelésébe most nem 

mennék bele. 

Részemről intenzitáskontrolnak elsősorban a saját testem által adott jelzéseket 

használom. Sokkal összetettebb, sokrétűbb visszajelzés, mint bármilyen mérés. 

Az emberi agy képességeit, semmilyen ember által gyártott technikai eszköz, 

eddig még csak megközelíteni sem tudta. Természetesen használok csapásszám 

mérőt, pulzusmérő órát és egyéb mérési lehetőségeket kiegészítő információk 

megszerzéséhez, de nem állandó jelleggel. Ezekkel csak kiegészítem, 

ellenőrzöm a saját tapasztalataimat. Aki folyamatosan csak ezeket figyeli, nem 

tud kellő mértékben, magára koncentrálni. Az emberek érzékeléseit a hitviláguk 

felülírhatja. Ha valaki egy szép új hajóba ül, érezheti azt, hogy gyorsabban is 

halad benne, mint a régi kopottban, de lehet, hogy az óra, vagyis konkrét 

mérés, ezt nem igazolja. Az evezés esetében is igaz az a mérési alapelv, 

miszerint egy mérés az nem mérés, fontosak az ellenőrző mérések. Egy 



tapasztalat az nem tapasztalat, abból nem lehet messzemenő 

következtetéseket levonni. 

A nagy kérdés mindenki számára az, hogyan és mi alapján állítsa össze az 

edzésprogramját. 

A Masters evezés fő jellemzője az időhiány. A másik megközelítés, hogy 

mindenkinek arra van ideje, amire szakít magának. Ezekből következik a 

legfontosabb alapelv. 

Bármit csinál valaki az jobb, mintha nem csinálna semmit! (Természetesen ezt 

a mozgásra, az edzésre értem.) Az ideálist elérni csak elméletileg lehet, 

gyakorlatilag soha. Ez az edzésekre is vonatkozik. 

Az első és a legnehezebb feladat, hogy minél több alkalommal tudjon valaki 

valamilyen edzést iktatni a napirendjébe. Ezen belül, ha lehet, minél több 

evezős edzést. Értelemszerűen nyáron ez könnyebben megy, mint télen. 

Az evezős edzések esetében is csak irányelveket érdemes megfogalmazni és 

magát az edzést rugalmasan változtatni a külső körülmények függvényében. 

Részemről legcélszerűbbnek tartom, hogyha valaki megtanul, jól evezni 

szkiffben. Ennek számtalan előnye van. Lehet önállóan edzeni, ha az adott 

időpontban senki más nem ér rá. Az igaz, hogy technikailag ebben a 

hajófajtában a legnehezebb evezni, de ha ebben valaki tud, akkor más hajókban 

már nem lesznek technikai problémái. Ha mások látják, hogy jól tud valaki 

evezni, annak már nem nehéz társat, csapatot találnia. Igazából csak szkiffel 

lehet egymás közötti valós rangsort eldönteni, mert csak ez mutatja a valós 

egyéni evezős teljesítményt. Nem véletlenül használják ezt sok helyen 

válogatásra. Az ergón mért teljesítmény erre alkalmatlan, mert teljesen más 

sport az evezés és az ergózás. 

Ha valakik összejönnek egy közös edzésre, valamilyen módon el kell dönteniük, 

hogy milyen hajóban, milyen távot akarnak leevezni. Ekkor már csak abban kell 

előre, vagy menet közben megegyezni, hogy azt milyen intenzitás 

megosztásban tegyék. A célszerű intenzitás megosztás meg attól függ, hogy 

van-e, és ha igen, mi az edzés célja. 

Vegyük célnak a Masters VB-re való felkészülést. 



Itt a versenytáv 1000 méter, ami durván 4 perc maximális terhelést jelent. Ez 

annyiszor 1000 méter, ahány futamot vállal a versenyző. Ezek alapján már elég 

jól leszűkíthetők azok a szempontok, amik alapján érdemes összeállítani az 

egyes edzések felépítését. 

Az alább leírtakat csak nagyon rugalmasan kezelve, irányelvekként kell 

értelmezni. Esetleg panelekként, amikből össze lehet rakni egy edzést.  

A technikai és az állóképességi edzésrészek között csupán annyi a különbség, 

hogy a technikai edzésrész esetében a jó technikai végrehajtás az elsődleges, az 

erőnléti edzésrésznél a terhelés. Az ideális az lenne, ha a kettő között nem 

lenne különbség, de mint tudjuk, ideális csak elméletileg fordul elő. 

Néhány szót a jó evezős technikáról. Ha nagyon finoman akarok fogalmazni, 

akkor csak azt mondhatom, hogy erről meglehetősen különböznek az 

elképzelések. Ezek egymással sokszor szöges ellentétben állnak. Természetesen 

én csak a saját véleményemet tudom alapul venni ebben a témában. 

Az evezés két alapelemre bontható, persze ez is csak egy megközelítési 

lehetőség a sok közül. A percenkénti csapásszámra és az áthúzás erejére. (Az 

„áthúzás ereje” kifejezés tulajdonképpen az áthúzás alatti munkavégzést 

jelenti, egyszerűbb megfogalmazásban.) A csapásszám felfogható, mint az 

erőkifejtés sűrűsége plusz az evezősök tömegének a mozgásintenzitása.  Az 

áthúzás ereje és a csapásszám együttesen döntik el a hajó sebességét. 

Ugyanazzal a csapásszámmal lehet lassabban is, gyorsabban is haladni. Ebből 

következik, hogy pusztán a csapásszámmal nem célszerű terhelési szinteket 

megadni. Egy, a sok lehetséges intenzitás felosztás közül: 

Alaptempó. Az a sebesség, amivel valaki órákat képes evezni. Alap csapásszám, 

az ehhez tartozó csapásszám. Mindkettő ember és hajóegység függő. 

Közepes tempó. Az a tempó, amivel egy hajóegység közepes távot meg tud 

tenni, de hosszút már nem. 

Versenytempó. A versenyen evezett utazósebesség. 

Maximális sebesség: Az a legnagyobb sebesség, ahol a versenyzők még 

technikásan tudnak evezni, nem válnak görcsössé, kapkodóvá. Értelemszerűen 

így csak rövid ideig lehet evezni. 



Az edzések és azok felépítése. 

Ha valaki beül egy hajóba és szórakozásból evez egy-másfél órát, ugyanaz 

történik vele, mintha valaki lemegy és csinál egy kőkemény előre megtervezett 

edzést. Pszichésen befolyásolódik a környezeti hatások által. A mozgáshoz 

szükséges programjai frissülnek, esetleg változnak, az idegpályák beidegződése 

javul. Az izomzata, energia ellátó rendszere erősödik, edződik. A kettő között 

csak annyi a különbség, hogy a második esetben a hatások sokkal 

intenzívebbek.  Az edzések felépítése, tartalma, intenzitása határozza meg a 

változások mértékét, függetlenül attól, hogy azt valaki tudatosan, tervezetten 

csinálja, vagy nem. 

A tudatosan felépített edzés lényege, hogy valaki a szervezetét, pszichés 

tulajdonságait valamilyen cél elérése érdekében, tudatosan próbálja alakítani, 

befolyásolni. Az eredményt folyamatosan értékeli, és ha kell megváltoztatja a 

terhelést. Ezt csinálhatja valaki önállóan, vagy edző segítségével. Egy versenyző 

akkor is saját magát edzi, saját magával küzd, ha az edzője ott áll mellette és 

folyamatosan utasítja, vagy éppen versenyez, még küzdősportok esetében is. 

Bemelegítés. 

A szárazföldi bemelegítésről már részletesen írtam. A vízi bemelegítést nagyon 

laza mozgással kell kezdeni. Első feladat az izmok összehangolása, az idegpályák 

bejáratása. Második feladat, a szervezet folyamatos ráhangolása a terhelésre. 

Az időtartam 10-15 perc. 

Az edzés gerincét alkotó panelek. 

A cél: az 1000m-es versenytáv minél rövidebb idő alatt való megtétele 

versenykörülmények között. 

- A rajt. A hajó minél előbbi felgyorsítása optimális energia befektetéssel. 

- Az utazó tempó.  Az a csapásszám és áthúzási erő kombináció, amivel 

leggyorsabban halad a hajó, amit az evezősök, még kontrollált 

technikával, a teljes versenytávon képesek evezni. 

- A finis. A hajó végső felgyorsítása, ha az evezősök még képesek rá. Nem 

egyenlő a csapásszám emeléssel. Hiába emelik fel a csapásszámot, ha az 

áthúzás erejét, minimum megtartani nem képesek. 



A technikai panel. Ezt érdemes az edzés első felére tenni. Ekkor a versenyzők 

még pihentek, jobban tudják kontrollálni a mozgásukat. Leghatékonyabban a 

technikát szkiffben lehet javítani. Itt az evezősök mozgását nem befolyásolják a 

többiek. Itt lehet jól begyakorolni az egyensúlyhoz szükséges finom 

mozgásokat. Itt nem lehet a másikat hibáztatni, ha billen a hajó. Ha valaki 

szkiffben megtanult jól evezni, akkor már csak a többiekhez kell tudnia a 

mozgását szinkronizálni. Ehhez viszont rugalmasan beidegzett technikára van 

szükség.  Ezt úgy lehet elérni, ha valaki minél többfajta hajóban minél több 

emberrel evez. Kialakul benne a többfajta hajóbeállításhoz és a többfajta 

evezési stílushoz való alkalmazkodás képessége. Én bárki előtt vagy mögött, 

bármilyen hajóban, bármilyen intenzitással tudok evezni. Viszont az is igaz, 

hogy nem kevés fajta hajóban és nem kevés emberrel eveztem már életem 

során, vagyis nem kevés emberhez, hajóhoz kellett már alkalmazkodnom. 

A technikai edzések egyik fő feladata a ritmusváltások beidegződése. Nemcsak 

a tempót, hanem az áthúzás erejét is kell tudni változtatni. Sajnos mérésekkel 

bizonyítható, hogy egyes versenyzők bármilyen csapásszám esetén ugyanazzal 

az erővel, karakterisztikával húzzák át a csapást. Nem létezik olyan optimális 

áthúzási erő, ami minden távhoz, minden csapásszámhoz ideális lenne. 

Magas csapásszámra fölmenni sokkal könnyebb, mint magasról alacsonyabbra 

visszaállni. Pedig a rajt után, az utazó tempó felvételéhez erre van szűkség. Ezt 

egyszerűen be kell gyakorolni. Az már régen rossz, ha valakinek a fáradtság 

hatására esik vissza a tempója, valahol a pálya közepén. 

A legfontosabb feladat az utazó tempó kidolgozása. Mivel ezt a terhelést csak 

négy percig bírja a versenyző verseny körülmények között, értelemszerűen ezt 

csak rövid idejű intervall edzésekkel lehet gyakorolni. 

A technikai edzés alap feladata, hogy a hajóegység tudjon jól rajtolni, legyen 

egy kidolgozott, begyakorolt utazó tempója és a finise következtében legalább 

ne lassuljon vissza. 

Az edzésterhelések megválasztásának szempontjai. 

Itt két fő alapelem van. A terhelés hossza, azaz időtartama, és a terhelés 

intenzitása. A terhelés nem hatékony, ha hosszú ugyan, de túl kicsi az 

intenzitása, vagy nagy intenzitású, de túl rövid az időtartama. Ebből következik, 



hogy az edzés, evezéssel töltött részének minimum 1 órásnak kell lennie és 

tartalmaznia kell nagyon intenzív szakaszokat. 

Az edzés inger a szervezetnek, amire a szervezet reagál. A válaszreakciója 

eredményezi az edzett állapotot, a teljesítménynövekedést. A válaszreakció a 

pihenő idő alatt jön létre. Ha valaki folyamatosan olyan túlzott terhelést kap, 

amit folyamatosan nem tud kipihenni, túledzettség állapota jöhet létre. Ezt az 

állapotot azért nem olyan könnyű elérni, ehhez rengeteg munkára és komoly 

pszichés terhelhetőségre van szükség. Nem hiszem, hogy a Masters versenyzők 

esetében ez komoly veszély lenne. Az izomláz nem a túledzettségnek, hanem az 

edzettség hiányának a jele.  

Az előzőekből következik, hogy nem olyan nagy baj, ha valaki minden edzésen, 

hulla fáradtan, remegő lábakkal száll ki a hajóból. 

Egy adott edzés optimális intenzitásának nagysága mindig az emberek 

pillanatnyi állapotának a függvénye. Ha valaki fáradtan megy le edzésre, 

kevesebb munkával éri el ugyanazt az eredményt, mint amikor pihenten megy 

le. Ezért az edzésen végzett munkának nem az abszolút értéke számít, hanem 

az állapot függő, viszonylagos. 

A versenyterhelés panel. Ez a terhelés, a versenyre való felkészülés 

szempontjából, a legfontosabb edzésrész. Időtartama 10-12 perc nagyon 

intenzív evezés, persze részekre bontva, megfelelő pihenő idők 

közbeiktatásával. Ennek felosztása sokféle lehet időszaktól, céltól függően. Kis 

edzésszám esetén minden edzésen célszerű egy 4-5 perc közötti távot evezni. 

Ha lehet, adott kijelölt partszakaszon, és mérni az időt, próbálni állandóan azt 

lejjebb faragni. Az időmérés stresszhelyzet, ezáltal teljesítményfokozó. Még 

szerencsésebb, ha sikerül erre a távra más hajókkal versenyeket szervezni a 

szükséges versenyrutin megszerzése érdekében.  

A kiegészítő panel. Ez a fent maradó edzésidő kitöltésére szolgál. Lehet köztes, 

szétszabdalt, vagy önálló edzésrészként adott feladattal. Például, bemelegítés 

után egy 15-25 perces adott táv időre történő megtétele az alap állóképesség 

erősítése érdekében. Szétszabdalt is lehet, például a versenyterhelések köztes 

időszakaiban.  

Az edzés befejezése, a levezetés. 



Részemről levezetésként a szárazföldi nyújtást, lazítást javaslom. Az izmok 

vérbőségének következtében ezt jobb hatásfokkal lehet csinálni, mint az edzés 

elején. 

 

Témazárásként 

 

A versenyek egyik fontos feladata, hogy célt, eszközt jelentsenek az 

embereknek, ami segítségével le tudják győzni a lustaságukat, ami 

alapvetően szükséges egy egészséges életmód kialakításához. A versenyzés 

élményt nyújthat, mint ahogy az edzések is. Ha valakinek még nyerni is 

sikerül egy versenyen, az már csak hab a tortán. Nem az első hely, vagy 

helyezések megszerzésének reményében indul el 10000 ember egy maratoni 

futóversenyen. 

Természetesen nem kell mindenben egyetérteni a fentebb leírtakkal. 

Részemről már annak is örülök, ha valaki elolvassa, végiggondolja a leírtakat és 

kialakítja a saját, akár teljesen ellentétes véleményét az egyes érintett 

témakörökben. 

 

2019. február. 

Varga István 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


