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Janics Natasa és Kovács Katalin szerezte a magyar válogatott 150. aranyérmét 

A legaranyosabb világbajnokság 
Befejeződött Szegeden a 35. sík-
vízi kajak-kenu világbajnokság. 
A magyar válogatott tizenkét 
arany-, két ezüst- és négy bronz-
érmet szerzett. A szegedi ver-
senyzők is remekeltek. Janics 
Natasa hat elsőséget gyűjtött be. 

Hogy fúj majd a szél? Szemből, 
oldalról, hátulról? Ezek a kérdé-
sek hangoztak el leginkább az 
ezerméteres finálék előtt a néző-
téren. Nem volt mindegy. Hi-
szen, éppen az első döntőben in-
duló Vajda Attilának a teljesít-
ményét is nagyban befolyásolta a 
kedvezőtlen széljárás. Délelőtt 
még oldalról fújt: „Ez nem jó ne-
ki!" - állapította meg Hüttner 
Csaba válogatott kenus. Szeren-
csére délutánra változott a hely-
zet. 

Ezres finálék 
Az első magyar Benkő Zoltán 

volt. Nem így tervezte. Nem, 
mert nem a B döntőben akart 
szerepelni. A végén mégis úgy 
ünnepelte a közönség, mintha 
világbajnok lett volna. Megnyer-
te a futamot, így a 10. lett. Szen-
zációs volt a hangulat, közel 
húszezren voltak már ekkor a pá-
lyán. És eljött délután négy óra. 
Az A döntők ideje. Egyből egy 
nagy szegedi kedvenccel, Vajda 
Attilával. A Démász Szeged kitű-
nőségével. Felrobbant a Maty-ér. 
Azonban ötszáz környékén ki-
csit mindenki elkezdett izgulni. 
Attila utolsó volt, kilencedik. És 
háromszáznál belecsapott, jött 
fel. Egyre jobban. A kilences, sur-
ranópályán a mexikói Cristóbal 
rendesen meglépett. Nem lehe-
tett megverni. Vajda küzdött, fel-
jött a harmadik helyre. Bronzér-
met szerzett. „Bíztam magam-
ban, tudtam, hogy egy nagy haj-
rával sikerülhet érmet szerez-
nem. Nagyon boldog vagyok!, A 
szurkolóknak ezer köszönet, nél-
külük nem sikerült volna!" -
nyilatkozta a vb-bronzrémcs Vaj-
da. És mexikói nyert. Az ered-
ményhirdetésnél mint egy kis-
fiú, úgy viselkedett, azt sem tud-
ta igazán, hogy hol van. Benedek 
Dalma pedig megmutatta, hogy 
világklasszis, rommá verte a me-
zőnyt. Megszületett az első ma-
gyar aranyérem! Micsoda első-
ség! És ez a két Gyuriról, Koz-
mannról és a magyar válogatott 

Paksy (balról), Kovács és Janics mindhárom négyest győzelemre vezette, itt Keresztesi (takarva) a negyedik kajakos Fotó: Karnok Csaba 

egyik legnagyobb csillagáról, Ko-
lonicsról is elmondható volt. 
Csak a hátukat látták a többiek. 
Második arany! Tíz perc múlva 
megszületett a harmadik is. El 
lehet képzelni, milyen volt a 
hangulat a nézőtéren. Mindenki 
csókolgatta, ölelgette a mellette 
állót. Kucsera Gábor és Kamme-
rer Zoltán kajak kettesben lett 
világbajnok. Csak szusszanásnyi 
ideje maradt mindenkinek, lőt-
tek az aranylányok, ]arúcs Nata-
sa és Kovács Kati. Nagyot kellett 
harcolniuk, hiszen a kínaiak 
nagy erőbedobásra késztették 
őket. Szerencsére megmaradt né-
hány méter a megszerzett előny-
hői, így máris a negyedik elsősé-
get ünnepelhette a publikum. 
„Nagy csata volt! Tudtuk, hogy a 
kínai duó meglepetésre készül. 
Szerencsére jól mentünk, így 
esélyük sem volt megverni ben-
nünket!" - nyilatkozta az érem-
átadás előtt Janics. A kenu né-

gyes hatodiknak futott be. Szép 
teljesítmény a fiataloktól. A ti-
nik után pedig jöttek a nagy öre-
gek. Öregek? Ugyan már! Két ha-
jóval nyert Gyökös Lajos (Dé-
mász), Kökény, Horváth és Vfe-
reckei. Éppen utóbbi több fejest 
ugorva tudatta, hogy mennyire 
örül az aranyéremnek! „Nem 
kell leírni bennünket!" - szólt tö-
mören Vereckei. És a zárás. Ka-
jak női négyes Két szegedivel, Ja-
niccsal, Keresztesivel. Nem is a 
futam alatt, hanem utána izgult 
mindenki. Simán nyertek a lá-
nyok! Simán! De ők nem a hajót 
mentek leméretni, hanem a kö-
zönség elé ünnepelni. Ezt pedig 
nem szabad. Hiába ordította 
Mann Dániel, a helyi műsorköz-
lő, hogy „Gyertek vissza!" - ők 

nem jöttek. Szerencsére nem tör-
tént nagyobb baj, így Sólyom 
László köztársasági elnök átad-
hatta a hatodik magyar vb-ara-
nyat az eredményhirdetéskor. 
Micsoda kezdés! Hat arany- és 
egy bronzérem az első napon! 

Ötszázas döntő 
Őrület. A kajak-kenu világbaj-

nokság rendesen megmozgatta 
az embereket. A vasárnapi dön-
tők kezdete előtt hömpölygött a 
tömeg, reggel nyolc órakor már 
közel tízezren voltak kint a pá-
lyán. Ez a tízórai rajtjelre har-
mincezerre duzzadt. Lengtek a 
magyar zászlók, zúgott a „Húzd, 
húzd!" 

Az 500-as B döntőben volt ér-
dekelt Mike Róbert, ebben negye-

A SZEGEDI VB EREDMÉNYEI 

A világbajnokok, illetve a magyarok eredményei. 1000 m. Férfiak, Cl: 1 

Cristóbal Everardo (Mexikó), 3. Vajda Attila. C2:1 KOZMANN GYÖRGY, KOLONICS 

GYÖRGY C4:1 Németország (Róbert Nuck, Stephan Breuing. Stefan Holtz, Tho-

mas Lück), 6. MAGYARORSZÁG (Metka Márton, Sátrán Mátyás. Balázs Gábor, 

Mike Róbert). KI: 1. Márkus Oscarsson (svéd), 10. BENKŐ ZOLTÁN (B döntőben: 

1.). K2: 1. KAMMERER ZOLTÁN. KUCSERA GÁBOR. K4: 1 MAGYARORSZÁG (Gyö-

kös Lajos, Kökény Roland, Vereckei Ákos, Horváth Gábor). Nők, KI: 1. BENEDEK 

DALMA. K2: 1. KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA. K4:1. MAGYARORSZÁG 

(Paksy Tímea, Kovács, Janics, Keresztesi Alexandra). 

500 méter. Férfiak, Cl: 1. Makszim Opaljev (orosz), 13 MIKE RÓBERT (B dön-

tőben: 4.). C2:1. Alekszandr Kosztoglod, Szergej Ulegin (oroszok), 3. KOZMANN, 

KOLONICS. C4:1. Fehéroroszország (Dmitrij Rabcsanka, Dmitrij Vjacsiskin, 

Kansztantyin Scsarbak, Aliakszandr Vaucseszkij), 5. MAGYARORSZÁG (Csabai 

Edvin, Fürdők Gábor, Pulai Imre, Nóvák Ferenc). KI: 1. Marék Twardowski (len-

gyel), 6. BENKŐ. K2:1. Tim Wieskötter, Ronald Rauhe (németek), 3. KAMME-

RER, KUCSERA. K4:1. Szlovákia (Richárd Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Róbert 

Erban, Erik Vicék), 2. MAGYARORSZÁG (Csamangó Attila, Bozsik Gábor, Boros 

Attila, Sík Márton) Nők, KI: 1. BENEDEK. K2:1. KOVÁCS, JANICS. K4:1. MA-

GYARORSZÁG (Paksy, Kovács, Janics, Fazekas Krisztina). 

200 méter. Férfiak, Cl: 1. Nyikolaj Lipkin (orosz), 8. BOZSIK ATTILA. C2:1. Jev-

genyij Ignatov, Ivan Stil (oroszok), 4. KOVÁCS GERGELY, VÉGH ATTILA. C4:1. 

Csehország (Petr Prochaska, Jiri Heller, Jan Brecka, Petr Fuksa), 3. MAGYAROR-

SZÁG (Sarudi Pál, Balázs Péter, Joób Márton, Horváth Gábor). KI: 1. Ronald 

Rauhe (német), 4. BOROS GERGELY. K2:1. Rauhe, Wieskötter (németek), 11. 

SÍK, CSAMANGÓ (B döntőben: 2.); K4:1. Szerbia (Milán Djenadics, Ognjen Fili-

povics, Bora Sibinkics, Dragan Zoric), 2. MAGYARORSZÁG (Kadler Viktor, Gyer-

tyános Gergely, Beé István, Babella Balázs). Nők, KI: 1. PAKSY K2:1. KOVÁCS, 

JANICS. K4:1. MAGYARORSZÁG (Paksy, Kovács, Janics, Patyi Melinda). 

dik lett, összetettben a 13. Benkő 
Zolinak nem igazán sikerült a 
vb, csak a hatodik lett, még la-
nics Natasa testvére, Stjepan ja-
nics (Horvátország) is megelőzte. 
A lengyel Marék Twardowski 
megkönnyezte a győzelmét. Né-
hány pillanat múlva ismét bol-
dogvolt mindenki, Benedek szál-
lította a nyolcadik magyar arany-
érmet. Simán. Következett két 
hazai bronzérem. Boldogsággal 
teli harmadik hely. Előbb a kenus 
Kozmann, Kolonics, majd a kaja-
kos Kammerer, Kucsera duó ma-
sírozott a harmadik helyre. Koz-
mann elégedett volt: „Szomba-
ton és ma is kihoztuk a maximu-
mot. Két érmet nyertünk, ez cso-
dás! Ezren úgy mentünk, mint 
egy gép!" Kucsera csak egy vala-
mi miatt bosszankodott: „A rajt-
nál arra számítottunk, hogy 
kivár a rajtbíró. Nem így történt, 
beragadtunk. Egyre közelebb ke-
rülünk a németekhez, jövőre 
már ott leszünk a nyakukon, Pe-
kingben pedig megverjük őket!" 
- nyilatkozta az eredményhirde-
tés előtt a győriek kitűnősége. Ja-
nics és Kovács verhetetlen. 
Rajt-cél győzelmet arattak páros-
ban. A nagy öregek, Fürdők, Pu-
lai, Nóvák, Csabai félelmetesen 
jól kezdtek, sokáig a második he-

lyen álltak C4-ben. Kétszázzal a 
vége előtt azonban szétesett a 
mozgásuk, ötödikek lettek. „Nó-
vák Feri nem hallotta a hoppot, 
akkora volt a hangzavar. Ezért 
tört meg a lendületünk, pedig 
odaértünk volna a dobogóra!" -
értékelte a teljesítményüket Für-
dők Gábor, a Démász kenusa. 

A nap csodája. A fiatalokból ál-
ló magyar kajak négyes úgy sik-
lott a vízen, mintha ez lenne a ti-
zedik világbajnokságuk. A szlo-
vákokat nem lehetett legyőzni, 
azonban a Sík, Csamangó, Bo-
zsik, Boros kvartett ezüstérmet 
szerzett. Ezt senki sem várta tő-
lük. Bravúros teljesítmény. A 
délelőtt zárása volt a női kajak 
négyes döntő. Nem semmi izgal-
mat hozott! Jól indult a magyar 
hajó [Paksy, fanics, Kovács, Faze-
kas) egyből az élre állt, azonban a 
németek fokozatosan jöttek fel. 
A közönség a biztatásával tolta, 
tolta a mieinket. Ötvennel a vége 
előtt már csak fél méter volt az 
előny, a végére megmaradt tíz 
centi. Nyertek! Világbajnokok 
lettek! Kilenc aranynál, egy 
ezüstnél és három bronznál jár-
tunk. És még következtek dél-
után a kétszázas csaták. 

Kétszázas csaták 
Lehet bármit is mondani, a leg-

látványosabb csaták a kétszázon 
alakulnak ki. Kenu egyesben és 
kajak egyesben nem jutott érem 
nekünk. Bozsik nyolcadik, Boros 
pedig negyedik. De jött a kajak női 
egyes döntője: Paksy Tímea egy 
hajót vert a többiekre. Öröm új-
ból, taps, hangorkán a Maty-éren. 
C2-ben negyedik hely jutott a ma-
gyaroknak. És jött a világbajnok-
ságok történetének 150. magyar 
aranyérme. Kitalálhatják: Janis 
Natasa és Kovács Kati nyerte. Pe-
dig beragadtak a rajtnál, azt hit-
ték, visszalövik a futamot. On-
nan, hátulról nyertek. A kenu né-
gyes nagyot hajrázott, Joóbbal és 
Horváthtal a fedélzeten a harma-
dik helyre rúgták be a fiúk a hajót. 
A férfi kajak négyes centikkel ka-
pott ki a szerbektől, így ezüstérem 
volt a jutalom. A zárás. A vb utol-
só futama. Síri csend a rajtnál. A 
női kajaknégyes rajtolt. Izgalmas 
csatában megverték a németeket. 
Ez volt a magyar válogatott 12. 
aranyérme. „Ria, ria, Hungária!" 
- ünnepelt harmincezer ember. 
Néhány pillanat múlva Angyal 
Zoltán szövetségi kapitány szólt a 
közönséghez: „Önök nélkül ez 
nem jöhetett volna létre. Rengeteg 
pluszerót adtak, amiből mi erőt 
merítettünk, a válogatott tagjai a 
legeredményesebb szereplésüket 
produkálták." 

SÜLI RÓBERT 

Fantasztikus volt a szegedi közönség Fotó: Segesvári Csaba 

• ) ÉREMTÁBLÁZAT 

Ország Arany Ezüst Bronz Összesen 

1. MAGYARORSZÁG 12 2 4 18 

2. Németország 4 9 2 15 

3. Oroszország 4 1 1 6 í 

4. Lengyelország 3 2 

5. Fehéroroszország 1 3 5 

6. Csehország 1 1 3 ; 

7. Svédország - 1 2 

8. Szerbia - 1 _1 2 j 

9. Mexikó - i 1 

10. Szlovákia - - 1 I 
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