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Június 10. és 12. között sárkány
ordítástól volt hangos Budapest, 
ugyanis a 2009. évi sárkányhajó 
Európabajnokság a fõvárosban 
került megrendezésre. A Dragon 
Aqua SE – négy érdi versenyzõ 
részvételével – érmekben gazda
gon térhetett haza.

A sárkányhajózás évrõl évre 
nagyobb népszerûségnek örvend. 
Egyre több embert vonz, egyre 
több klub alakul. A sportág eddigi 
legnagyobb részvételû, legnívó
sabb rendezvényére, a 13. Klub 
Legénység Európabajnokságá
ra (ECCC 2009.) Budapesten, a 
Lágymányosiöbölben – Újbuda 
„zöld félszigetén” – került sor. A 
három nap alatt tizenegy ország 
(Magyarország, NagyBritannia, 
Csehország, Lengyelország, 
Németország, Oroszország, 
Ukrajna, Hollandia, Olaszország, 
Ausztria, Franciaország) ötven 
csapata, mintegy 1800 versenyzõ 
mérte össze erejét. A kilenc 
magyar legénység – köztük a 
Dragon Aqua SE – mindvégig 
kiemelkedõen teljesített. 

Az Európa Bajnokságot 

a Dragon Aktív Kft. a Magyar 
Sárkányhajó Szövetség megbízá
sából, az Európai Sárkányhajó 
Szövetség (European Dragon 
Boat Federation – EDBF) fel
ügyelete alatt rendezte meg. Az 
elsõ napon, pénteken a hosszú 
távú (2000 méter), szombaton és 
vasárnap pedig a rövid távú (200 
és 500 méter) futamok zajlottak. 
A legénységek az esélyegyenlõség 
biztosítása érdekében azonos 
kialakítású sárkányfejes és far
kas hajóban versenyeztek.

Minden csapat 20 evezõsbõl, 
1 dobosból, 1 kormányosból és 
maximum 4 tartalékversenyzõbõl 
állt. A legénységek életkor – pre
mier (nincs korhatár), senior 
(40 év felettiek), grand dragons 
(50 év felettiek), junior A (15–18 
év közöttiek) – és nem – mixed 
(vegyes), open (férfi), women 
(nõ), – szerint csoportosítva áll
tak rajthoz.

A Dragon Aqua SE székes
fehérvári klubcsapat senior 
mixed, senior open, illetve senior 
women kategóriában indult és 
ért el nagyszerû sikereket a baj

nokságon. Az érdi versenyzõket 
is magába foglaló egyesület 
két arany, három ezüst és két 
bronzéremmel lett gazdagabb a 
hétvégén.

A Dragon Aqua SE 2004ben, 
Magyarország második sárkány
hajó egyesületeként jött létre. 
Volt sportolók – kajakosok, kenu
sok, evezõsök, vitorlások, tájfu
tók stb. – valamint sportszeretõk 
alapították. Megalakulásuk óta az 
összes sárkányhajófesztiválon 
részt vettek, s szinte kivétel nél
kül mindig éremmel tértek haza. 
Számos magyar bajnoki címmel 
is büszkélkedhetnek, azonban 
nemcsak hazai, hanem nemzet
közi vizeken is szép eredménye
ket értek el.

A klub elsõsorban senior kate
góriában indítja versenyzõit. 
Senior openben, illetve mixedben 
a Magyar Sárkányhajó Szövetség 
válogatottjának gerincét képezi.

A sikereket komoly felkészülés 
elõzi meg: a versenyzõk áprilistól 
októberig heti három edzéssel, a 
téli idõszakban pedig heti eggyel, 
valamint erõnléti edzésekkel 
készülnek a különbözõ meg
mérettetésekre. A tréningeket a 
Velenceitavon, a sukorói kajak
kenu pályán tartják, ahol két hajó 
is rendelkezésükre áll.

A Dragon Aqua SE az Európa 
Bajnokság után a 2009. augusz
tus 26–30. Prágában rendezendõ 
világbajnokságra készül, valamint 
az idén vár még a csapatra egy 
szegedi és egy székesfehérvári 
fesztivál és egy válogató verseny. 
Remélhetõen a késõbbiekben is 
– ahogy tõlük megszokhattuk 
– éremmel térnek haza.

 Kovács Renáta

Az Érdi VSE labdarúgói július 6
án Miskovicz Bálint vezetõedzõ 
és Versits Zsolt másodedzõ 
vezetésével megkezdték a fel
készülést a 2009/2010es baj
nokságra. Az elsõ hetekben 
heti öt alkalommal találkoztak 
a játékosok, és az erõnléti fel
készítés mellett a labdás gya
korlások is elõtérbe kerültek. 
Az edzésre kilátogató szurkolók 
örömmel tapasztalták, hogy a 
tavalyi keret lényegében együtt 
maradt, sõt, az érkezõ játéko
sokkal tovább erõsödött a csa
pat. Az egyesület határidõre 
leadta a nevezését az NB IIIas 
bajnokságra, de a hó vége elõtt 
sem a csoportbeosztás, sem a 
sorsolás elõreláthatóan nem 
készül el.

Változások a játékoskeretben
Új játékosok a csapatban: 
Szauter István (24 éves, csa
tár, elõzõ klubja: Velence); Gróf 
András (24 éves, védõ, elõzõ 
klubja:Velence); Márki Dénes 
(20 éves, középpályás, elõzõ 
klubja: Velence); Csorba Péter 
(23 éves, csatár, elõzõ klubja: 
DunaújvárosPálhalma); Nagy 
Attila (24 éves, védõ, középpá

lyás, elõzõ klubja: Velence).
Az esetleges további igazolá

sokról a késõbbiekben számo
lunk be.

Távozók: Nagy Gábor, Károlyi 
Róbert, Sárdi Gábor – mind
hárman Százhalombattára 
mentek –, Gál Krisztián pedig 
Nagytétényt választotta.

További sportolói pályafutá
sukhoz sok sikert kívánunk.

Felkészülési mérkõzések
Érdi VSE-Csepel SC  1-3 (0-1)
Góllövõ: Flórián Á. (11-esbõl)

Megkezdõdött a felkészülés
Miskovicz Bálint edzõ  
a mérkõzés után: 

– Nem szeretek veszíteni. 
Ígérem, jó csapat lesz itt Érden, 
de még az út elején járunk, és 
a sok munka be fog érni. Jól 
kezdtük a mérkõzést, de Jakab 
és Gróf sérülése keresztülhúzta 
a számításainkat. Néhány fiatal

nak nagyobb alázatot kell mutat
nia. A csepeli csapat frissebben  
mozgott és jobban használta ki 
az adódó lehetõségeket. A mi 
csapatunkon még látszott az 
összeszokottság hiánya.

MTK II-Érdi VSE   3:1 (1:0) 
Góllövõ: Hegedûs 

Miskovicz Bálint 
edzõi nyilatkozata:

– Teljesen elégedett vagyok a 
mutatott játékkal, mert egyen
rangú ellenfelei voltunk az MTK 
II. csapatának. A Csepel elleni 
játékhoz képest is sikerült javul

nunk, bár nagyon sajnálom a 
kihagyott 11est (Szabó Gábor). 
A csapat kezd ráérezni az álta
lam kért gyors, sok paszszos 
játékra, és nagyon jó elegyet 
képeznek az „idõsek” a fiata
lokkal. A védelemben Jakab 
sérülése okoz gondot, viszont 
a csatárok megértették, mit sze
retnék látni tõlük. Folytatjuk az 
elkezdett munkát, és úgy érzem, 
meg is lesz az eredménye. 

 Harmat Jenõ 
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