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A Démász-Szegedi VE kiválósága három aranyérmet nyert párjával, Kovács Katalinnal 

Janics Natasáék utca hosszal a világ előtt 
KAJAK-KENU 

A magyar válogatott hat arany-, 
három ezüs - és három bronz-
éremmel zárta a zágrábi ka-
jak-kenu világbajnokságot. A 
hat vb-clsőségből hármat a Dé-
mász-Szegedi VE kiválósága, Ja-
nics Natasa szerzett Kovács Ka-
talinnal párban: vagyis mind-
három távon (200, 500 és 1000 
m) legyőzhetetlennek bizonyul-
tak - akárcsak a poznani Eu-
rópa-bajnokságon. 

MUNKATÁRSUNK ZÁGRÁBI JELENTÉSE 

A nagy kérdés: hová tűntek a né-
zők? Egy biztos, hiába van egy 
szuper pálya Zágrábban; szurko-
lók nélkül nincs igazán hangula-
ta egy világbajnokságnak. 

Ezres finálék 
Még ezer szerencse, hogy a kö-

zel háromszáz magyar fantaszti-
kus hangulatot teremtett. Szé-
pen akadtak szegediek is a lelá-
tón. A Démász-Szegedi VE veze-
tői a klub versenyzőiért szorítot-
tak. A szombati ezer méteres 
döntőben három Tisza-parti 
sportoló vette fel a küzdelmet. 

A győri Benkő Zoltán kajak 
egyesben egy 4. hellyel nyitott. 
Utána következett a Démász 
olimpiai bronzérmese Vajda Atti-
la, aki nem bírta a német Ditt-
mer által diktált félelmetes tem-
pót, és a 6. helyet szerezte meg. 
Attila a futam után gyorsan a 
szállodába ment. Edzője, Vécsi 
Viktor nyilatkozott a lapunknak: 
- Sok volt neki az a négy futam, 
amit az első két nap teljesített. El-
fáradt, sokat kivett belőle az ezer 
és ötszáz méter. Fiatal még, előtte 
a jövő." 

Jött az első érem. Benedek Dal-
ma szerezte kajak egyesben. 
Majd a nap meglepetése: Kökény 
Roland és Kucsera Gábor pará-
dés teljesítménnyel aranyérmet 
szerzett a kajak kettesek fináléjá-
ban! Három századdal verték a 
német egységet. 

Hol vannak a többiek? 
Ez volt a magyar válogatott 134. 

világbajnoki aranyérme. A két 
György, Kozmann és Kolonics 
harmadik lett. És akkor követke-
zett a két legnagyobb csillag: Ja-
nics Natasa és Kovács Katalin, a 
magyar sztárduó. Esélyt sem ad-
tak a többieknek. Egy hajóval 
nyertek. )anics két négyes aranya 
után most párosban szerzett vi-
lágbajnoki címet. 

- Boldog vagyok! Főként azért, 
mert anyukám is itt volt velem. 
Nagyon féltem a döntőtől. Kati-
nak mondtam is, hogy a néme-
tek, a dánok és a lengyelek is ve-
szélyesek lehetnek ránk. Szeren-
csére nem így történt. Csodál-
koztunk is a célba érkezés után, 
hogy hol vannak a többiek? 

Kenu négyesben jól kezdtek a 
szegedi ¡oóbot is a hajóban tudó 
magyarok. A végére elfáradtak, 
hatodikak lettek: - Nem maradt 
erőnk az utolsó kétszázra. Ezt 
kell még megtanulnunk, beosz-
tani az erőnket - értékelte a telje-
sítményüket Joób Márton. 

Befejezésként a női kajak né-
gyes vette fel a küzdelmet. A nap 
legszebb versenyzésével a szom-
bat harmadik aranyát nyerték 
Bótáék. Szabó Szilvia az ered-
ményhirdetés előtt nyilatkozott: 
- Titkon reménykedtünk a világ-
bajnoki címben. Nem gondol-

A Kovács, Janics páros (az előtérben) a hat magyar aranyéremből hármat vállalt magára Fotó: Karnok Csaba 

tuk, hogy a németeket sikerül 
ennyire megverni. 

Jó reggelt, Jarun! 
„Dobro jutro, Good morning, 

ló reggelt, Jarun! Ria, Ria Hun-
gária!" - így indult a vasárnap a 
zágrábi kajak-kenu világbajnok-
ságon. Beé István édesapja, azaz 
Beé papa köszöntötte a közönsé-
get, majd a közel kétszáz magyar 
hatalmas buzdításba kezdett. 
Mintha hazai pályán versenyez-
tek voltak a mieink, a vasárnapi 
ötszázas döntők során. Dervarics 
Attila, a Démász-Szegedi VE el-
nöke is a tábor mellett foglalt he-
lyet: - Délelőtt két aranyat várok 
a csapattól. Natasáék remélem 
hasonlóan versenyeznek majd, 
mint tegnap. Délután? A két-
százra iszonyúan nehéz tippelni, 
nem is teszem - foglalta össze a 
várakozását a sportvezető. 

Az olimpiai bajnok Vereckei 
Ákos kezdett a magyarok közül. 
Az egyes pályán. Az ötszörös 
vb-első rakétaként lött ki a rajt-
ból. |ól ment, végül csak 4. lett, 
lapátját, dühből, célba érkezés 
után széttörte. Vajda Attila is leg-
szívesebben ezt tette volna: 9. 
lett az olimpia bronzémes kenus. 
Esélye sem volt a többiekkel 
szemben. A német klasszis, 
Dittmcr második vb-aranyát ün-
nepelhette. Az első magyar öt-
százas éremről Viski Erzsébet 
gondoskodott - centikkel, de 3. 

A VILÁG MINDEN PONTJÁN 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy remek szakemberek dolgoznak Magyaror-
szágon, hogy szerte a világban tevékenykednek honi trénerek. Elismert 
szakemberek. Elégedettek a munkájukkal. Éppen ezért alkalmazzák őket. A 
két döntő, az ötszáz és a kétszáz között kezdtünk el nyomozni, hogy merre 
is serénykednek magyar edzők. Rájöttünk. Nincs olyan pontja a világnak, 
ahol ne lenne tréner. Nézzük, mely országok ezek. Éurópában Finnország, 
Norvégia, Dánia, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Spanyolország. Más 
földrészen Dél-Afrika, Brazília, Ausztrália és Indonézia. Nem semmi lista. 
És lehet, hogy nem teljes. 

lett. Kammerer és Kucsera ne-
gyedikként futott be, majd Kolo-
nics és Kozmann a kenu kette-
seknél hihetetlen energiákat 
mozgósított, és a németek mö-
gött az ezüstérmes lett. 

Aranycsillagok 
És akkor újra a két csillag, Ja-

nics és Kovács. A magyar váloga-
tott legnagyobb sztárjai. Úgy ver-
ték meg a mezőnyt, ahogy ezen a 
távon nem szokás. Három hajó-
val, de lehet, hogy egy kicsivel 
többel előzték meg a riválisokat. 

- Az ezres elsőség felszabadul-
tabbá tett mindkettőnket. Min-
dig a kezdés a legnehezebb. Na-
gyon együtt voltunk, ennek kö-
szönhető ez a fölényes győzelem 
- kommentálta győzelmüket az 
immár 14-szeres világbajnok Ko-
vács Katalin. 

A kajak négyesben nem vol-
tunk érdekeltek a férfiaknál, ke-

Vereckci Ákos dühében eltörte a lapátját Fotó: Káinok Csaba 

nuban azonban igen. A szegedi 
Joób Márton bizakodó volt a fi-
nálé előtt, s háromszázig re-
ményt keltően is mentek a mie-
ink. A pluszerő megint hiányzott 
a négyesből, és az erős mezőny-
ben ötödikként haladtak át a cél-
vonalon. Eddig nem volt túl fé-
nyes a befejezőnap magyar sze-
replése. Az utolsó szám ismét a 
kajak női négyesé volt. Bronz-
érem jutott, Bótáéknak. Ez a vb-k 
100. magyar bronzérme volt, 
nagy valószínűséggel elcserélték 
volna egy fényesebb medálra. Két 
szám döntője után négy arany-, 
két ezüst- és három bronzérem-
nél járt a magyar válogatott. 

Sprintszámok 
Kétszáz méter, azaz a zárószá-

mok a horvátországi vb-n. Kilenc 
döntőből nyolcban voltunk érde-
keltek. Egyedúl kenu egyesben, 
Kolonicsnak nem sikerült bevere-
kednie magát a legjobbak közé. A 
magyar válogatott a rövid távon 
főként fiatalokkal vette fel a küz-
delmet. A 21 éves paksi, Boros 
nyitotta a sort, bátran kezdett, az 
utolsó métereken lemaradt, így a 
tehetséges kajakos 5. lett. Szabó 
Szilvia a hatos pályát kapta, köz-
vetlenül a német Wassmuth mel-
lett lapátolhatott. Mégsem ő bizo-
nyult a leggyorsabbnak, hanem a 
spanyol Portela. Szabó második 
lett. Újabb magyar ezüst. 

Tbmboló magyarok 
Szegediek a vízen. A délután fo-

lyamán először. A Démász-Szegedi 
VE két tehetsége, Sík Márton és 
Csamangó Attila. Életűk első fel-
nőtt világbajnokságán szerepeltek. 
Nem voltak megilletődöttek, Vajda 
Attila a lelátón kolomppal a kezé-

ben biztatta őket - a 7. helyen „fu-
tottak be" a célba. Pörögtek az ese-
mények. Kovács Gergely és Bozsik 
Attila kicsivel maradt le a dobogó-
ról, a 4. helyet szerezték meg. És ak-
kor harmadjára a magyar csillagok. 
Igen, Janics Natasa és Kovács Kata-
lin következett. A startpisztoly dör-
renése után tombolt a magyar tá-
bor. Félelmetes tempóban indítot-
ták meg a hajót. Húsz méter után 
tisztán vezettek, pedig a hármas pá-
lyán Birgjt Fischer és unokahúga, 
Fanny Fischer ült a „csónakban". 
Ezzel nem foglalkozott az olimpiai 
bajnok duó, s immár harmadik vi-
lágbajnoki címüket gyűjtötték be. A 
poznani Európa-bajnokságon is há-
romszor diadalmaskodtak. 

- Boldog vagyok, hogy sikerült 
a triplázás. Nem volt egyszerű 
feladat ezt végrehajtani. Nem, 
mert hiába éreztük magunkat jó 
erőben, lelkileg is topon kell len-
ni, minden egyes futamnál. 
Most egy biztos, csak pihenni 
szeretnék a világbajnokság után 

ELEGEDETTSEG 
ÉS CSALÓDÁS 
Miután befejeződtek a dön-
tők, Angyal Zoltán szövetségi 
kapitányt kértük értékelésre: 
- Elégedett vagyok. Voltak 
kellemes és kellemetlen 
meglepetések. A Janics, Ko-
vács-duó bizonyította a 
klasszisát. A férfi kajak pá-
ros aranyérme nagy teljesít-
mény. Kiemelném Kolonics 
György produkcióját, ismét 
megmutatta, hogy a világ 
legjobbjai között kell őt szá-
mon tartani, viszont többet 
vártam Vajda Attilától. Fő-
ként ezren lett volna esélye 
a jó eredményre. Összessé-
gében ezt az eredményt vár-
tam a csapattól. 

Baráth Etele, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnö-
ke nem volt ennyire boldog: 
- Számomra csalódás a vá-
logatott szereplése. Sok 
mindent át kell majd beszél-
nünk, ezek közé tartozik a 
válogatási elv is. A kenus 
szakág mélyen a tudása 
alatt teljesített. Lépnünk 
kell, hiszen jövőre Szegeden 
lesz a világbajnokság. Intő 
jel, figyelmeztetés lehet a 
német válogatott kiváló sze-
replése. Ha jó eredményt 
szeretnénk elérni, akkor sok 
változásra lesz szükség a 
nemzeti együttes körül. 

- nyilatkozta az immár ötszörös 
világelső Janics Natasa. 

Újabb poznani duplázó 
Egy újabb poznani aranyérmes 

következett. A férfi kajak négyes. 
Ismételtek ők is, talán ha két 
centiméterrel, de megverték a 
németeket. Hat aranynál járt a 
válogatott. A kenu négyes, Joób-
bal a fedélzeten nem alkotott 
maradandót, kilencedikek let-
tek. Lesz-e újabb érem? Ez volt a 
nagy kérdés a női négyes kétszáz 
fináléja előtt. Nem lett, 5. lett a 
kvartett. De mi csak a szépre 
emlékezünk. 

SÜLI RÓBERT 

A győztesek és a magyarok helyezései 
1000 m, férfiak, Kl: Eirik Veras Larsen (Norvégia), 4. BENKŐ ZOLTÁN; K2: KÖKÉNY 

ROLAND, KUCSERA GÁBOR; K4: Németország (Lutz Altepost, Norman Brockl, Björn 
Bach, Arnd Goldschmidt); CL Andreas Dittmer (Németország), 6. VAJDA ATTILA; C2: 
Christian Gllle, Tomasz Wylenzek (Németország), 3. KOZMANN GYÖRGY, KOLONICS 
GYÖRGY; C4; Lengyelország (Andrzej Jezierski, Michal Gajownik, Michal Sliwinski, Woj-
ciech Tyszynski), 6. MAGYARORSZÁG (BALÁZS GÁBOR, SÁFRÁN MÁTYÁS, JOÓB MÁR-
TON, KRONECKER GÁBOR). Nők, KL Katrin Wagner-Augustin (Németország), 2. BENE-
DEK DALMA; K2; KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA; K4: MAGYARORSZÁG (PAKSY TÍ-
MEA, VISKI ERZSÉBET, SZABÓ SZILVIA, BÓTA KINGA). 

500 m, férfiak, Kl: Nathan Baggaley (ausztrál), 5. VERECKEI ÁKOS; K2; Ronald Rau-
he, Tim Wieskötter (németek), 4. KAMMERER ZOLTÁN, KUCSERA GÁBOR; K4: Fehér-
oroszország (Raman Pjatrusenka, Alekszej Abalmaszav, Djamian Turcsin, Vagyim Mak-
nyev); Cl: Andreas Dittmer (német), 9. VAJDA ATTILA; C2: Christian Gille, Tomasz 
Wylenzek (németek), 2. KOZMANN GYÖRGY, KOLONICS GYÖRGY; C4: Románia (losif Chl-
rila, Florin Popescu, Loredan Popa, Sllviu Simioncencu), 5. MAGYARORSZÁG (JOÓB 
MÁRTON, BOZSIK ATTILA, KOVÁCS GERGELY, SARUDI PÁL). Nők, Kl: Nicole Reinhardt 
(német). 3. VISKI ERZSÉBET; K2; KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA; K4: Németország 
(Carolin Leonhardt, Conny Wassnuth, Hudith Hörmann, Katrin Wagner-Augustin), 3. 
MAGYARORSZÁG (PAKSY TÍMEA, SZABÓ SZILVIA, BENEDEK DALMA, BÓTA KINGA). 

200 m, férfiak, KI: Carios Perez Rial (Spanyolország), 5. BOROS GERGELY; K2: Drá-
gán Zoric, Ognjen Filipovic (Szerbia és Montenegró), 7. SÍK MÁRTON, CSAMANGÓ ATTI-
LA; K4: MAGYARORSZÁG (KADLER VIKTOR, BEE ISTVÁN, BABELLA BALÁZS, GYERTYÁ-
NOS GERGELY); Cl; Valentyin Gyemjanyenko (Ukrajna); C2: Jevgenyij Ignatov, Nyikolaj 
Lipkln (Oroszország),4. KOVÁCS GERGELY BOZSIK ATTILA; C4: Oroszország (Alekszandr 
Kovaljov, Alekszandr Kosztoglod, Roman Krugljakov, Makszim Opaljev), 9. MAGYAROR-
SZÁG (BUZÁL MIKLÓS, VÉGH ATTILA, VASALI LÁSZLÓ, JOÓB MÁRTON). Nők, Kl: Teresa 
Portela (Spanyolország), 2. SZABÓ SZILVIA; K2; KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA; K4: 
Németország (Katrin Wagner-Augustin, Carolin Leonhardt, Nicole Reinhardt, Judith Hör-
mann), 5. MAGYARORSZÁG (PAKSY TÍMEA, PATYI MELINDA, VISKI ERZSÉBET, SZABÓ 
GABRIELLA). 

http://www.delmagyar.hu

