
 

Szárazföldi kajakozással rajtolt el a 2012-es kajak-kenu szezon 
 
 

Remekül teljesítettek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzői a szakma 

„nagyágyúi” között a 2012. február 4-én, Budapesten megrendezett AquaWorld Kajak Ergométeres 

Kupán. 

 
Az utóbbi években az év első versenyének számító szokatlan szárazföldi viadal, 
egy speciális, komputerekkel összekötött kajakos evezőgépen zajlik. Az érdekes 

versenyen a versenyző egy kijelzőn látja milyen sebességgel halad és hányadik 

másodpercben a táv melyik részén tart, a nézők pedig egy kivetítő segítségével 

virtuálisan nyomon követhetik (épp úgy mint egy tv közvetítésen) a sportolók 
egymáshoz viszonyított állását az adott versenyszituációban. A verseny hat 

egymás mellett elhelyezett fix üléses kajak-ergométeren zajlott, előfutamos 

rendszerben. 1000, 500 és 200 méteren a hat legjobb időt elérő versenyző 
került az „A” döntőbe. 

 
A TKKSE sportolói közül Hegedűs Dániel teljesítménye szolgáltatott igazi pozitív 
meglepetést 200 méteren, aki első előfutamán olyan erővel indított, hogy el is 
szakította a gép köteleit. A felnőtt férfi kategóriában induló Danit így egy másik 
előfutamba rakták, melyben mindössze 0,06 századmásodperccel maradt le az „A” 
döntőről. A több, nemzetközi eredménnyel is büszkélkedő versenyző között 
Dániel, tovább javítva idején,  megnyerte a „B” döntőt maga mögé utasítva a 
2011. év férfi kajakosát, a TVSE színeiben rajthoz álló Molnár Pétert is, aki nem 

mellesleg ezen a távon szerzett olimpiai kvalifikációt a 2011. évi világbajnokságon Szegeden. Dani ezzel az 
eredménnyel az „A” döntőben is 5. lehetett volna.  K-1 férfi felnőtt 200 m „B” döntő: 1. hely: Hegedűs Dániel  
TKKSE; 2.hely: Fazekas Nándor Győr; 3.hely: Molnár Péter TVSE 

 
Nagy érdeklődéssel vártuk Soltész Noémi, ifjúsági EB ezüstérmes versenyzőnk futamát is. A jelenleg 

legeredményesebb Tiszaújvárosban élő aktív kajakos, tőle elvárható, kitűnő versenyzéssel jutott a hatos 

döntőbe. Az „A” döntőben, a kajak ergométer gépén sajnos nem a megfelelő 

beállítást eszközölték a döntő futamra, így nem tudta a legjobb teljesítményt 

elérni Noémi. Az előfutámban 02:05.29 időt evezett, ezzel a teljesítménnyel 

az „A” döntőben a 2. helyen végzett volna. K-1 női ifjúsági 500 m „A” döntő: 

1. hely: Horváth Noémi  KSI; 2. hely: Cseh Krisztina  KSI; 3. hely: Bordács 

Blanka  Győr 

 

Dicséret illeti az ifjúsági korú férfi versenyzőket is, a nem túl szerencsés előfutam sorsolásuknak köszönhetően 

Ondecs Máté, Nagy Zoltán és Bacsa Gergő is kevéssel maradt le a döntőbeli szereplésről. A sors fintora, hogy 

előfutamukban elért időeredményeik alapján a döntőben a 4., ill. 6. helyen végeztek volna. Külön dicséret illeti 

Nagy Szabolcsot, aki a nála 2-3 évvel idősebbek között versenyezve a középmezőnyben fejezte be a versenyt. 

A TKKSE csapata a verseny után egy közös élményfürdőzéssel, ill. ezt követően 

egy közös csapatvacsorával zárta az év első kajakversenyét. 

Az      eseményről      készült      rövid      videofelvétel,      és       fényképek        a  

Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület  oldalán, 

illetve a    www.youtube.com/user/TiszaujvarosiKKSE   oldalon megtekinthetők. 

http://www.youtube.com/user/TiszaujvarosiKKSE

