
Szeged  
kicsit másképp…
sárkányhajós módra

A 2018-as Klub Világbajnokságot Szegeden, július 17-22 között rendezte meg 
a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF). Már év elején elhatároztuk, hogy 
kooperációban futunk neki ennek az eseménynek, hiszen az A-HÍDragon csapata 
nincs leigazolva a Magyar Sárkányhajó Szövetségnél. A magyar bajnokságokról 
ellenfeleinkként ismert Telekom-Rubin LapáTolók csapatához csatlakozva vágtunk 
bele tavasszal a felkészülésbe. Nagykanizsáról is vállalkoztak néhányan erre az 
egyesülésre. Sajnos nem sok lehetőség adódott a közös edzésekre, de azért próbáltuk 
összecsiszolni a különböző evezési technikáinkat. A fő szervezési feladatokat 
a LapáTolók látták el (nevezés, szállás, versenymezek, rajtszámok, legénység 
összeállítása). A világbajnokságot megelőzően két hazai versenyen indultunk közösen: 
április 28-án, Baján, egy nyolcezer méteres távot kellett leküzdeni, június 8-10. között 
pedig a Fadd-Dombori evezős pályán versenyeztünk több kategóriában és távon.
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Ú gy ütemeztük a leutazást Szegedre, hogy 
részesei lehessünk a világbajnokság nyitó 
ünnepségének, melyet július 16-án este 

tartottak. Öt kontinens harminc országának száz-
negyven csapata, több mint hatezer versenyző ér-
kezett Szegedre, a többség már a megnyitón is 
részt vett. Csapatzászlókkal, egységes öltözetben 
vonultunk a Tisza-partra, ahol először Besenyei 
Péter légi bravúrjait csodálhattuk meg, majd egy 
élvezetes táncbemutatót láthattunk, amely a nép-
táncot és népzenét modern elemekkel tarkította. 
Ezt követték a nyitóbeszédek, köszöntők.

Július 17-18-án a kétszáz méteres futamok kerül-
tek megrendezésre, 19-20-án pedig az ötszáz mé-
teresek. Ezt a négy napot a Maty-éren, az Olimpiai 
Központban töltöttük (ahol jelenleg az A-Híd Zrt. 
dolgozik egy projekten).

Ezeken a távokon az alábbi eredményeket 
sikerült elérnünk:

200 m női: B döntő 2. hely (összesített 10. hely)
200 m férfi: B döntő 6. hely (összesített 13. hely)
500 m női: B döntő 3. hely (összesített 11. hely)

A kétezer méteres versenyszámokat a Tiszára 
költöztették a szervezők. E látványos, izgalmas, for-
dulókkal tarkított, üldözéses–előzgetős verseny so-
kakat vonzott a rakpartra.
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2000 m női: 10. hely (14 csapat állt rajthoz)
2000 m férfi: 13. hely (19 csapat állt rajthoz)
2000 m vegyes: 15. hely (24 csapat állt rajthoz)

A világbajnokság legeredményesebb csapa-
tai a 22 Dragons (Kanada), a Neckerdrachen (Né-
metország) és a Dunai Sárkányok Vác csapata 
lett. Meg kell jegyeznem azonban, hogy ezek 
a csapatok 120-140 fővel érkeztek a versenyre, 
és szinte minden hajóosztályban és kategóri-
ában elindultak (mi még negyvenen sem vol-
tunk). Természetesen örülünk a váciak sikerének, 
akik ismét bizonyították, hogy az evezős sportok-
ban a magyarokkal is számolni kell. Azt minden-
esetre megfigyelhettük, hogy a kanadaiak nagyon 
komolyan veszik ezt a sportágat. A húszas hajók 
női futamaiban minden távon az első öt helyen 
kanadai csapat végzett.

Utolsó futamunk után lázas mezcserébe kezd-
tünk külföldi sporttársainkkal, némelyikünk már a 
verseny első napján kinézte magának, hogy melyik 
nemzet, illetve csapat mezét szeretné hazavinni.

Július 22-én este hatalmas záróünnepség vette 
kezdetét, többezres tömeg utcabálozott a Huszár 
Mátyás rakparton.

Feledhetetlen hetet töltöttünk együtt régi és új-
donsült csapattársainkkal. A kemény munka mel-
lett volt időnk ismerkedni is, jókat beszélgettünk, 
sokat nevettünk. Bár egyik versenyszámban sem 
jutottunk el a dobogóig, azért voltak sikereink, 
győztünk le kemény ellenfeleket és élményekkel 
gazdagon tértünk haza.

Endrődi Mónika




