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Evezés

Gondolkodj, higgy, álmodj, és 
merj! 
    Walt Disney
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Magyarországon  az  evezést,  mint 
versenysportot  1901-ben  említi 
először  írásos  emlék,  így  már  több, 
mint száz éve honos a sportág. 

A  magyar  evezés  sokat  köszönhet 
Széchenyi  Istvánnak,  aki  külföldi 
útjai során találkozott a sportággal. 

Azzal  kezdte  az  evezés 
népszerűsítését,  hogy  1826-ban 
Bécsből  Pozsonyba  evezett.  Az  első 
hazai  evezősversenyt  1842-ben 
rendezték,  és  az  első  evezősklubok 
az 1860-as években alakultak meg.

Evezős  versenyeket  már  az  ókori  Görögországban  is  rendeztek  (például  Athénban, 
Hermionéban) a középkorból pedig ismertek a velencei regatták.  
 
A modern  evezősport  kialakulását  az  1700-as  évek  elejére  teszik,  amikor  Londonban 
rendeztek versenyeket a Temzén. A ma is legendás, szintén a Temzén rendezett Oxford–
Cambridge evezősversenyek 1829-ben kezdődtek. Az első  versenyen (1829. június 10.) a 
megtett táv 6,8 km volt, és a versenyt az oxfordi hajó legénysége nyerte. 

Az  újkori  olimpiák  történetében  az  evezősök  már  jelen  voltak  az  első,  1896-os  athéni 
olimpián is, de a versenyt a viharos időjárás miatt nem tudták megrendezni. Az olimpiai 
bemutatkozásra ezért csak az 1900-as párizsi olimpián kerülhetett sor. 
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Egy kis történelem
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A  Magyar  Távirati  Iroda  (MTI) 

Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai 

szakszövetségek  1964  óta  minden 

esztendőben eldöntik: kik sportágukban az 

év legjobbjai. 

Galambos Pétert több alkalommal is, azaz  

2010, 2012, 2013 és 2018  után 2019-ben 

is megválasztották a legjobbnak.

Galambos Péter világbajnoki érmes, 2x Európa-bajnok magyar válogatott versenyző. Jelenleg 
az egyik (ha nem) a legrutinosabb versenyző  a magyar evezősök közt,  így tapaszalata és 
tudása nagy lendületet tud adni az utápótlás generációknak.
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Péter  “könnyűsúlyú  egypárevezős” 

kategóriában versenyzik.  

 

Rövidebb  nevén,  a  “szkiff”-fel  futamonként 

2000 méter távolságot húznak le. A versenyeket 

állóvízi (tó, folyó holtága, mesterségesen épített 

pálya),  kibójázott  pályán  rendezik,  de  ritkán 

folyóvízen  is  rendezhetnek  futamokat.  

Evezésre  alkalmas  pálya  Magyarországon 

például  a  szegedi  Maty-éri  evezős  és  kajak-

kenu pálya,   a  velencei-tavi  illetve a szolnoki 

pálya is.
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2019, 2021 Európa Bajnok 

2019 Világbajnokság, Ezüst érem 

2017 Európa Bajnokság, Ezüst érem 

2016 Világbajnokság, Ezüst érem 

2013 Világbajnokság, Bronz érem

Múlt/ Jövő
Peti  az  evezést  gyerekkorába  kezdte,  de  akkor  még nem gondolt  arra,  hogy a  későbbiekben 

élsportoló  lesz.  A  jó  társaság,  a  víz  szeretete  mozgatta  és  ezek  miatt  járt  le  hetente  több 

alkalommal  is  az  edzésekre.  A későbbiekben  jöttek  kisebb  majd  nagyobb  sikerek  is  aminek 

köszönhetően egyre többet és fókuszáltabban készült. Az evezés észrevétlenül az élete részévé 

vált. 2022-től az MTK Budapest tagja. 

Edzője jelenleg Rapcsák Károly és terveik közt szerepel kijutni a 2024-es párizsi Olimpiára! 

Amire büszkék 
vagyunk

2012 Világbajnokság, Ezüst érem

2012 Egyetemi Világbajnok

2010 Világbajnokság, Bronz érem

2008 Egyetemi Világbajnok
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“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 

jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  

     gróf Széchenyi István
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Hobbik/kiegészítés

Galambos  Peti  edzéssel  töltött 

idejének legnagyobb részét az evezés 

tölti ki. A programjába természetesen 

más sportágak gyakorlása valamint a 

konditerem használata is beletartozik.

Mivel  maga  az  evezés  egy 

állóképességi  sportág,  így 

kifejezettképp  jól  kombinálható  futó 

illetve kerékpáros edzésekkel is, amit 

sportolónk előszeretettel űz. 
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Egy  igazi  élsportoló  mindenben 

maximalista,  mindig  a  lehető  legjobb 

eredmény elérésére törekszik! Folyamatosan 

dúl benne az a vágy, hogy megmutassa: Ő 

jobb a másiknál!

Galambos  Peti  ezért  az  evezés  “pihenő” 

i dő s z a k á b a n  f o l y a m a t o s a n  a  

tömegrendezvényeket  járva  tartja  fent 

versenymotívációját! 

Ha  nem  a  vizen,  akkor  a  földön  keresi  a 

kihívásokat! 

Galambos Péter a 2019-es K&H siófoki félmaratonon 
egyéniben a második helyet szerezte meg. 

 
Ideje: 1 óra 16 perc 49 másodperc
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Média megjelenések
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Sportrádió FM 105.9

Hír TV 
Paletta

Nemzeti Sport

M4 Sport
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A  nagy  sikerek  két  legfontosabb  kulcsa:  először  a 

megfelelő helyen lenni a megfelelő időben, és másodszor, 

kezdeni is valamit vele.

     Ray Kroc

A Career Sport brand management csapata segíti a versenyzőt abban, hogy a 

megfelelő “fényt” kapja a személye és sportteljesítménye. Így egyszerre épülhet a 

sportoló és az együttműködő partnerek brandje is.

#believeinyourself
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