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GSE Kajak-kenu Szakosztály

Senior Klub

A Senior Klub a GSE Kajak-kenu Szakosztályon belül működő szabadidő sport ágazat. Célja, hogy 
felnőtt, evezni szerető tagoknak lehetőséget biztosítson egyéni sportolásra, hobbi evezésre, vízi 
túrázásra. 

Tagság

Senior tag csak 18 év feletti, vízi jártassággal rendelkező felnőtt lehet. Tagság egy része korábban 
amatőr versenyző volt, illetve sok éves vízitúra tapasztalattal rendelkezik. A tavaszi senior gyűlés 
döntésének értelmében, a várólistán szereplő jelölteknek felajánlottuk a belépési lehetőséget, és így 
újabb tagokkal bővült a klub. A taglétszám 56 főre növekedett. 
A tagság több, mint a felét (33 fő) a 30-40-es korosztály alkotja. 

A tagság lakóhely szerint 6 települést képvisel, 68% gödi lakos. 
Az elmúlt 15 évben 238 tagja volt a klubnak. Az elmúlt 6 évben a taglétszám állandósult, egy kis 
emelkedést mutat.  



 2021-ban 6 tag felvétele történt, 5 új és 1 régi tag ismételt belépésével. Várólistán 3 fő van 
nyilvántartva. 

Az aktív tagok között van 5 alapító is, de a tagság 64%-a az utolsó 6 évben lépett be. Célunk 
továbbra is az, hogy a fluktuációt alacsony szinten tartsuk, és a kapacitásaink határáig lehetőséget 
biztosítsunk az érdeklődőknek. Nemek szerinti megoszlásban 7 nő és 49 férfi alkotja a tagságot. 
A tagoknak megengedett, hogy havi 1-2 alkalommal vendégekkel evezzenek, így a szűken vett  56 
fős taglétszámnál több embernek biztosít lehetőséget a klub. 

Eszközök, telephely

A klub hajó állománya 32 egységből áll: 
 12 indián kenu, ami a bázist képezi. Minden korosztály használja alkalmi evezésre, 

túrázásra, családi programokra és versenyekre. 



 7 K1 versenyhajó. A korábban versenyszerűen kajakozók között népszerű.
 13 portya és túra kajak. A kevésbé gyakorlott kajakosoknak nyújt biztonságos evezési 

lehetőséget. 

Az elmúlt 15 évben 17 új hajót vásárolt a klub. Ezzel együtt a hajó állomány harmada több, mint 10
éves. Az idei évben új hajó vásárlás nem történt. Viszont megtörtént a teljes hajó állomány alapos 
felújításra, karbantartása. A tavaszi senior gyűlés döntése értelmében 2 rossz állapotú csepeli K1 
selejtezésre került. A szintén felújításra szoruló 202 sz. Kabai -féle kenut a klub, a korábbi 
szakosztály vezetői munkájának elismeréseként, Hamar János tagtársunknak ajándékozta. 

A fejlesztési tervek között szerepel a P1és K1 közötti stabilitású kajak beszerzése. Továbbá a 
népszerű IC3 állomány bővítése, és stabil páros kajak vásárlása. 

Melléklet tartalmazza a hajók részletes jellemzőit és az egyes hajók kihasználását. 
A használati időt tekintve a kedvencek:

 Unikum IC3 (188)
 Dénes G.-féle IC4 kenu (300)
 Pörnyeszi-féle IC3 kenu (193)
 Pörnyeszi-féle K1 kajak (78)



Hajó típus családot illetően a használat felét (905 óra) az indián kenuk képviselték. Jelentős volt a 
K1 használat (417 óra) és a portya kajak használat is (366 óra). A túra, tengeri kajak használat (208 
óra) elmaradt az előző évihez képest.  
Öt hajó egyáltalán nem mozdult: két kenu (201, 268) csepeli K1 (133), portya (135), 
régi túra kajak (177). 

A csónakház két éve lebontásra került. A hajók tárolása továbbra is megoldatlan. A kis ház 
használata, a jó minőségű kajakok tárolásával, jól szolgálja a klubot. A tagok időkorlátozás nélkül 
hozzáférnek a kis házhoz, és így a hajókhoz, mentő mellényekhez, evezőkhöz. 



Sportélet

A 2021-es évben is jelen volt a covid járvány, de ez nem akadályozta az evezést. A vízen töltött idő 
(1897 óra) és a vízre szállások száma (930) 10%-kal elmaradt az előző évi rekordhoz képest. Ennek 
oka nem az aktivitási kedv, hanem a kicsit későbbi kitavaszodás és a nyári esőzések, illetve árvíz. 

Az aktivitásban a 40+ korosztály volt az első 984 óra evezéssel, a második 60+ korosztály is 
teljesített 391 órát. 
A mellékletben megtalálható az egyes hajók tagság életkor szerinti kihasználása. Az életkor szerint 
megoszlásban a kedvenc hajók:

 60+ korosztály esetén az Unikum IC3 (188)
 50+ korosztálynál Pörnyeszi Revolution50 (228)
 40+ korosztály esetén Pörnyeszi K1 (78)
 30+ korosztálynál Nelo Vintage formájú K1 (204)

Az evezés időtartamát tekintve a leggyakoribb az 1-1,5 órás program, mely 529 alkalommal történt.
237 alkalommal 2-3 órás evezés történt. Minden fajta idő tartományban a 40+ korosztály volt a 
legaktívabb. 



A hajók rendelkezésre állása szempontjából érdekes, hogy mikor akarják használni a tagok, mikor 
indulnak evezni.  A használat reggel 6-tól este 8 óráig terjed. Szerencsés, hogy nappal minden 
órájára esik aktivitás. Délelőtt 10-11 órakor, illetve délután 5 óra után van kiemelkedés. Az esti 
6 órás csúcs a munkaidő utáni evezést mutatja. 

Az időjárás inkább kedvezett, mint korlátozta az evezést. A hajók egész évben rendelkezésre álltak. 
A szezon áprilistól szeptember végéig terjedt, a nyári hónapok kiemelkedésével.  Szerencsére a 
szélviharos napokon nem sérült meg senior hajó. A hajó sérülés elkerülésében jól vizsgázott a hajó 
lekötözési gyakorlatunk. 

A napi, alkalmi evezés mellett voltak több napos programok is, amik jellemzően vízi túrák voltak. 
Az 58 túranap teljesítésében a 60+ korosztály volt a legaktívabb. 



Versenyek, rendezvények

A napi evezés és túrák mellett a senior tagok amatőr versenyeken is részt vettek, melyek a 
következők.
1. Nagy-Duna Beevezés, Dunakeszi  május 15
  24km, IC4 vegyes páros 3.hely – Mészáros Bence  (Pörnyeszi Canadier650 hajóval)
2. Mosoni-Duna 75 River Downhill, Mosonmagyaróvár-Györ, május 25
 75km teljesítmény túra, IC4 páros  - Mészáros Bence (Pörnyeszi Canadier650 hajóval)
3. Ipoly Grand Prix, Balassagyarmat-Szob, június 12-13
 100km kajak, abszolút 1.hely, pálya csúccsal – Mészáros Bence (Pörnyeszi Revolution50)
4. Rába Beevezés, Csörötnek, június 26
 24km IC4, vegyes páros 3.hely – Mészáros Bence  (Denescanoe hajóval)

          IC4, páros teljesítés  - Zoboki Zoltán
5. Tisza-tó Átevezés, Abádszalók-Kisköre, augusztus 7

8km, K1 teljesítés  - Farkas Ádám (Nelo 204-es), Gréczi István (Pannon 229-es)
6. Göd Kupa, Göd, augusztus 28

2km Masters futam IC4 páros 2.hely László Csaba, Mészáros Bence (Denescanoe)
7. Dunakanyar Beevezés, Leányfalu, szeptember 4
 22km, kajak egyes 9.hely – Mészáros Bence  (Pörnyeszi Revolution50)
8. Krumlovsky Maraton, Cesky Krumlov, Csehország, október 9

K2 MIX vegyes páros  13. hely (3:36:12.30) – Tarczi Zsófi, Izápy Viktor

Összefoglaló

A Senior Klub iránti érdeklődés folyamatos, egy kicsit a lehetőségek feletti. A csónakház két éve 
hiányzik, nincs megoldva a hajók biztonságos tárolása. A tagság aktivitása jó, a közel 1900 vízen 
töltött óra számmal, 58 túranappal és 8 versenyen, rendezvényen való részvétellel. A hajó készlet 
nem gyarapodott, viszont a teljes hajó állományon nagy javítás, karbantartás történt.  A hajók 
elérhetősége egész évben biztosított volt. 

Göd, 2022 március 21.

Barazutti László
Senior Klub vezető



Mellékletek




