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Szemelvények egy sárkánycsapat hajónaplójából
avagy Moszkva 2019 Klub Európa Bajnokság
Dátum: 2019. február 02., szombat
Helyszín: Kisinóci turistaház, téli edzőtábor
Időjárás: amolyan télies
Létszám: 24 fő csapattag, 1 fő Edző bá
Napló bejegyzés:
Az egész napos kirándulás után este megtartásra került a szokásos éves csapatgyűlés.
Még egyszer kiértékelésre került a 2018as versenyszezon. De a legfontosabb, hogy
már a 2019-es versenyekről is lehetett híreket hallani.
Hurrá! Úgy döntött a csapat, hogy nekifog
a felkészülésnek a Klub Európa Bajnokságra,
amit idén Moszkvában rendeznek meg. Többen jártak már ott versenyen, nagyon jó a
pálya. Na erre kíváncsi leszek!
Dátum: 2019. március 20., szerda
Helyszín: Budapest, Vízi telep
Időjárás: hát, nem evezni való az időjárás,
de kitartunk, hiszen végre vízen lehetünk
Létszám: 16 fő csapattag, 1 fő Edző bá, 1 fő
kormányos - Misi bá
Napló bejegyzés:
Na végre meghirdették a versenyt. Már azt
hittük nem lesz belőle semmi. Megjött az
első bulletin, ahol a versenyről meg lehet

tudni az alapinformációkat. Kezdődhet a
hivatalos szervezés.
Na nézzük, hányan is akarnak jönni
Moszkvába? Milyen egységeket tudunk kiállítani?
Ajaj, ez így kevés lesz!
Dátum: 2019. április 14.
Helyszín: Home office
Időjárás: mint az otthon melege
Létszám: 1 fő csapatkapitány
Napló bejegyzés:
A kocka el van vetve. Leadásra került az
előzetes nevezés. Igaz, a létszám még mindig
nincs meg, de nem baj, megoldjuk ezt is.
Indulhat a telefonálgatás a szomszéd csapatoknak, hátha vannak lelkes jelentkezők.
Dátum: 2019. június 07.
Helyszín: Vízi telep
Időjárás: Napos
Létszám: 1 fő csapatkapitány, 1 fő Edző bá,
12 fő csapattag
Napló bejegyzés:
Összeállt a végső csapat! Azt hittük ez soha
nem lesz, kész és soha nem lesz vízumunk
se. Mindenkinek megvan az útlevele, adatok,

nem kellett volna, de hát akkor szeretünk
evezni, amikor jól esik!

fényképek összegyűjtve, vízumkérő lapokat sorozatban gyártjuk.
Zajlanak a közös edzések… hm… egész jól
mennek a hajók. Jaj, már nagyon várjuk a
versenyt!
Semmit nem bízunk a véletlenre, inkább
egy utazási iroda segítségével futunk neki a
nagy utazásnak. Ezt nem hiszem el az orosz
szervezőknél nem beszélnek semmilyen nyelvet, nem válaszolnak a kérdésekre. Telefonon
nem lehet őket elérni. Mindjárt lejárnak a
határidők.
Úristen, csak egyszer érjünk oda!
Utazó létszám 36 fő, ebből versenyző 34 fő,
13 fiú és 21 lány. Itt, azt hiszem, nőuralom lesz. Az A-HÍDragon csapatból 13 fő,
a Lapátolók csapatából 11 fő, a győri GYVSE
csapatból 4 fő, további csapatokból még további 4 fő csatlakozott hozzánk.

Napló bejegyzés:
Moszkvai idő szerint 13:40-kor szállt le a
gépünk a Seremetyevo nemzetközi repülőtéren. A csomagok és a lapátok megszerzése
után a következő kihívás a busz felkutatása volt, ami elvitt minket a szállásra.
Már megint ezek a nyelvi nehézségek…
A szállás elfoglalása után elrohantunk az
akkreditációs irodába a kártyákért, így már
teljesen hivatalos a csapat részvétele a versenyen.

Dátum: 2019. július 13.
Helyszín: Vízi telep
Időjárás: Kissé szeles, zivatarokkal tarkítva
Létszám: 31 fő versenyző létszám, 1 fő Edző bá

Dátum: 2019. július .17.
Helyszín: Moszkva
Időjárás: változékony, borult szeles,
Létszám: a teljes versenystáb

Napló bejegyzés:
Elkészültek a hajóbeosztások hát ez nem volt
egyszerű eset. Összelogisztikázni a hajókat és a
futamokat. Ráment egy-két hétvége és a végén
már az esték is.
Edző bának jelentjük, a csapat versenyzésre és
utazásra KÉSZ!
Ma volt az utolsó közös edzés. Már mindenki be van zsongva. Készültek nagyon jó
fotók az edzésről emlékül. Az a nagy zuhé

Napló bejegyzés:
Délelőtt mindenki tingli-tanglizott egy kicsit.
A hotelünk közvetlenül a versenypálya mellett van, így gyalog tudunk kijárni, 20 perc
erős sétával. Elmentünk bejárni a versenypályát, sőt tartottunk egy edzést is. Ez csak
azért fontos a későbbiekre nézve, mert itt jöttünk rá, ha vodkában mérjük a rajtot, sokkal jobban mennek a hajók.

Dátum: 2019. július 16.
Helyszín: Moszkva
Időjárás: változékony, napos
Létszám: 36 fő utazó csapattag
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Este volt a nyitóünnepség. Az az igazság,
nagyon kitettek magukért a szervezők. De a
legszebb pillanat akkor is az volt, amikor
egy parasztlegénynek öltözött fiatalember behozta a magyar lobogót.
Este már nem lehetett bírni a csapattal, ott
dübörgött mindenkiben a verseny izgalma.
Dátum: 2019. július 18. - első versenynap
Helyszín: Moszkva
Időjárás: változékony, borult szeles,
Létszám: a teljes versenystáb
Napló bejegyzés:
Ajaj! Kezdődik… Az első nap a 200 m-es
távoké és a 10-es hajóké volt. Teljes harci
kedvvel vágtunk neki az első versenynapnak.
A 40+ lányok kezdtek 200 m-en. Futás az
egyik futamról a másikra.
„Hol a dobos? Hol a kormányos? Lányok,
menjünk már, beszállás, van boat marshalnál!” Mindig ez a rohanás! A teljes káoszból egy pár óra alatt összeállt a rend, és
egy jól szervezett csapatként kezdtünk el működni. A nap legnagyobb eseménye, hogy az
50+ lányok aranyérmet szereztek 200 m-en a
klub és a nemzetek közötti kategóriában is,
sok más szép eredmény mellett.
Dátum: 2019. július 19. - második versenynap
Helyszín: Moszkva
Időjárás: változékony, egyik percben süt a
nap, a másikban meg zuhog az eső
Létszám: a teljes versenystáb
Napló bejegyzés:
A mai nap nagyon korán kezdődött, de teljes a harci kedv. Ez a nap a 20-as hajókról
szól, mind a nemzetek közötti, mind a klub
kategóriában. De délután már a 2000 m-es
üldözéses versenyen lapátoltunk fáradhatatlanul, hol kisebb, hol nagyobb sikerekkel.

Dátum: 2019. július 20. - harmadik versenynap
Helyszín: Moszkva
Időjárás: napos, de azért nem lehetett bikinire vetkőzni.
Létszám: a teljes versenystáb
Napló bejegyzés:
Ma 500 m-eket megyünk, mindenféle kategóriában. Hú-húú gyerekek! Végignéztünk a
pályán, ez a nap hosszú lesz! Összesen 14
db 500 m-es versenytáv! Az első 500 m-es
verseny után kicsit elbizonytalanodtunk. Valamit elmértek a szervezők, ez nem lehet
ilyen hosszú, soha nem ért véget a futam.
Kezd fáradni a csapat, így, három nap
után ez érthető, ennek ellenére az eredmények jöttek. Azt hiszem, nem szeretjük az
500 m-es távot!
Dátum: 2019. július 21. - negyedik versenynap
Helyszín: Moszkva
Időjárás: ma már tényleg egész jó idő van
Létszám: a teljes versenystáb, mínusz 1 fő,
akinek lesérült a válla
Napló bejegyzés:
Folytatódott az 500 m-es verseny, már a
20-as hajóban. A tegnapi fáradtság ma
már halmozottan jelentkezik a csapatnál.
(Ugyan) Kisebb adrenalint jelent, hogy az
utolsó napnál járunk. Ezért mindenki belead
apait-anyait. Délután, terveink szerint, hat
darab 2000 m-es versenytávot kellett volna
menni, de muszáj volt kicsit újratervezni,
mert egy csapattársunk lesérült, és elértük a
fizikai korlátainkat. Dobtunk ugyan egy-két
futamot, de amit bevállaltunk, azt szívvel-lélekkel végigcsináltuk.
A záróünnepség után, nagyon fáradtan
ugyan, de belecsapott a csapat a „lecsóba”, és
mulattunk egy kicsit, most már igazán önfeledten.

Dátum: 2019. július 22.
Helyszín: Moszkva
Időjárás: igazi kánikula
Létszám: a teljes versenystáb
Napló bejegyzés:
Véget ért az EB, a mai nap az egyetlen,
amikor „szabadok vagyunk”. Furcsa, hogy nem
versenymezbe öltözünk reggel. Persze azért az
egyik csapattagunk reggel felvette a szokásos
piros mezt és félkómásan megkérdezte, hogy
hánykor lesz az első futamunk. Erre a szobatársai gyorsan keresni kezdték az otthonra
vásárolt vodkát, hiába.
Moszkvát látni kell! De jó lenne nem hullafáradtan és nem egy nap alatt, de amúgy
csodás nap volt!

Kis statisztika a hajónapló kedvéért, amit
valami érthetetlen okból többen fejből nyomunk azóta is: 350 km hosszú metróhálózat, 212 megállóval, 12,5 millió lakos, amihez
nyáron jön még napi 5 millió turista (aki
szerintem mind kínai).
Holnap repülés haza élményekben gazdagon,
azt hiszem soha nem fogjuk elfelejteni az
együtt töltött hét napot. Itt és most barátságok kötődtek, amik talán életünk végéig elkísérnek!
Lányok, fiúk, ez jó mulatság, FÉRFI munka
volt!

Utóirat:
Az A-HÍDragon csapata ezúttal harmadik alkalommal vett részt
nemzetközi versenyen, amire nagyon büszkék vagyunk. Az összesített eredményben (klub és nemzetek közötti kategória) 20 érem landolt a csapatnál, amiből 5 arany, 5 ezüst és 10 bronz érem. Ezúton is
szeretnénk külön megköszönni mindenkinek, akik támogattak minket
és hittek bennünk.
A-HÍD Zrt.
K-HÍD Kft.
HSP Kft.
Acélhidak Kft.
Remélem lesz még folytatás!
Hlatky Réka
csapatkapitány

