MAGYARORSZÁG 2018. ÉVI FELNŐTT ÉS MASTERS EVEZŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA
2018. SZEPTEMBER 28-30 /CSEPEL EVEZŐSPÁLYA

VERSENYTANÁCS ÜLÉS
2018. szeptember 27. (csütörtök) 18:00 óra, Csepel Telep 1-es faház
MEGNYÍTÓ ÜNNEPSÉG
2018. szeptember 28-án (péntek), 13:00 óra, Csepel Telep
Szokásainkhoz híven, kérünk benneteket, hogy minden egyesületből 2 fő, egyesületi mezben és
lapáttal legyen jelen.
KLUBOK ELHELYEZÉSE
Minden – nem helyi klub (Csepel-i, Sorokosár-i valamint előzetes igény alapján a GYAC) - a Csepel
Telepen alakíthatja ki bázisát. Hajótároló állványokat, mobil WC-ket biztosítunk.
A CSEK telepen a tornateremben pihenési lehetőség lesz kialakítva. Kérjük a tisztaságról és kulturált,
egymást nem zavaró viselkedésről gondoskodjatok.
PARKOLÁS
A parkolásra az alábbi helyeken lesz lehetőség, így javasoljuk, hogy járműveteket tegyétek le itt és csak
GYALOG közelítsétek meg a CSEK telep környékét, ahol elsősorban a szervezők, vendégek
parkolhatnak.
- Gubacsi híd alatt és mellet a soroksári oldalon
- Vizisport utca
- DunaPack előtt és mellet szombati és vasárnapi napon ingyenes parkolási lehetőség van
VIZI KÖZLEKEDÉSI REND
melléklet
Kérjük időben és körültekintően szálljatok vízre és legyetek különös tekintettel a felevezésre. A
felevezősávot bólyasor választja el a versenypályától. Gubacsi-híd alatt az átkelést vizi-marsall segíti.
MÉRLEGELÉS
A Csepel-i oldalon, a célterületen a versenyirodánál.
ELÉRHETŐSÉGEK
A versenytanács ülésen kérjük nevezzetek meg egy főt az egyesületetekből telefonszám megadásával,
akit a verseny ideje alatt bármilyen probléma, kérdés, késés stb. esetén folyamatosan el lehet érni.
EREDMÉNYHIRDETÉS
Az eredményhirdetések a megszokottól eltérően lesznek lebonyolítva.
Tömbösítve a CSEK telepen lesz az eredményhirdetés a melléklet szerint.
Kérjük a vándorserlegekről ne feledkezzetek meg! Kérjük Mátyók Heni-nek adjátok le, legkésőbb a
verseny napjának reggelén a helyszínen.

ÉTKEZÉS
Csepel Telep büféje a verseny alatt üzemelni fog. Lehetőség van meleg étkezés megrendelésére is
ebben az esetben előre Feigl Szandrát kell keresni: 20/328 6303, e-mail:

montty69@gmail.com.
Kérünk szépen mindenkit, hogy mind a vízi, mind a parti közlekedésben figyelmesen és türelmesen
járjon el. A megszokott mértéktől eltérően, nagyobb terheltséget jelent ez a verseny a területnek.
Versenyzőiteknek nyomatékosan mondjátok el, hogy időben kezdjék el a vízre szállást és nagyon
körültekintően evezzenek fel a rajthoz, illetve vezessenek le és kössenek ki.
Kérjük a fent leírtakat tartsátok és tartassátok be az esemény minden résztvevőjével.
Köszönjük. Jó felkészülést és versenyzést kívánunk!
Magyar Evezős Szövetség

