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Felnőtt-U23 I. Válogató és Rangsoroló verseny 

Ifjúsági EB és ORV válogató verseny 

 
 

Versenykiírás 
 

A verseny időpontja:  2022. április 23-24 (szombat, vasárnap)  

A verseny helyszíne:  Szeged, Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ  

A verseny rendezője:  Magyar Evezős Szövetség  

A verseny célja: Válogat a 2022. évi nemzetközi versenyekre 

A versenybíróság elnöke:  Mészáros Judit 

Telefon:  +36-1-4606-856  

E-mail:  info@hunrowing.hu  

Weboldal:  www.hunrowing.hu  

Nevezési határidő:  2022. április 13 (szerda), 15:00 óra  

Pótnevezés:  A pótnevezés díja a nevezési díj ötszöröse. A pótnevezés feltételeit a MESZ 

Edzés és Versenyszabályzata rögzíti.  

Nevezés módja:  eRegatta rendszer - https://www.evezes.hu/nevezes  

Nevezési díj:  900Ft/beülő  

Lemondási díj:  Lemondás esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre.  

Sorsolás időpontja, helye:  2022. április 13 (szerda), 16:00, elektronikus úton  

Versenytanácsülés:  2022. április 23 (szombat), 09:00 a helyszínen  

Költségek:  a rendezés költségeit a MESZ, a részvétel költségeit az egyesületek/klubok 

fedezik  

Díjazás:  Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.   

  

 

A válogató verseny végeredményének értékelése a felkészítési programban rögzítettek alapján 

történik! 

 

 

 

 

 

http://www.hunrowing.hu/
http://www.hunrowing.hu/
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Szombaton az alábbi versenyszámok összevonva kerülnek megrendezésre: 

➢ Férfi felnőtt 1X és Férfi felnőtt könnyűsúlyú 1x  

➢ Női felnőtt 1X és Női felnőtt könnyűsúlyú 1x  

➢ Női felnőtt 2- és Női felnőtt könnyűsúlyú 2-  

Ezekben a versenyszámokban az U23-as versenyzők a felnőtt számokban nevezzenek, együtt 

lesznek értékelve!  

➢ Férfi felnőtt és U232-, illetve férfi felnőtt és U23 könnyűsúlyú 2- számok összevonva kerülnek 

megrendezésre.  

 

Vasárnap az alábbi versenyszámok összevonva kerülnek megrendezésre: 

➢ Férfi felnőtt 2x és Férfi felnőtt könnyűsúlyú 2x 
➢ Női felnőtt 2x és Női felnőtt könnyűsúlyú 2x  
➢ Férfi felnőtt 4x és Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4x valamint a Férfi felnőtt 4-  
➢ Férfi ifjúsági 4x és 4-  
➢ Női ifjúsági 4x és 4-  
 

Lebonyolítás:  

Előfutamok:  

Jó időjárás esetén a hagyományos szisztéma szerint történnek a futamba sorolások, míg a szeles idő, 

illetve pálya különbségeket okozó időjárás esetén, a „B” verzió lép életbe a felkészülési terv alapján. A 

döntést a szövetségi kapitányok és az edzőbizottság vezetője, illetve a versenybíróság elnöke hozhatja 

meg. 

 

Döntők: 

 6-os besorolással lesznek lebonyolítva, jobb idők, a jobb pályára sorolva. A döntőkbe jutott hajókat 

 időeredményük alapján sorrendbe állítva osztja a pályákat a szövetségi kapitány. 

 

Fontos tudnivalók: 

➢ Kiemelést alkalmazunk a március 26.-i vízi felmérő és az utánpótlásnál a Tavaszi Hosszútávú 

Verseny alapján 

➢ Mindenkinek kötelező a starthoz állás az első napon, akik a másnapi válogatón szeretnének 

indulni.   

➢ A könnyűsúlyú egységeknek hozniuk kell a mindenkor World Rowing szabály szerinti súlyt. 

➢ Az olimpiai kerettagok, a felkészülési időszakban kipróbált egységekben állnak rajthoz. 

➢ A U23 versenyzők eredményei itt figyelembevételre kerülnek a saját válogatójuk szempontjai 

szerint, tehát, a rangsoroló alapján kerülnek csapatokba a versenyzők. 

 

Vasárnap:  

Lebonyolítás a szombati nappal megegyezően, kivételt képez ez alól: 

➢ Férfi ifjúsági 4x és 4- összevonva kerülnek lebonyolításra hendikep indításos rendszerben. 
➢ Női ifjúsági 4x és 4- összevonva kerülnek lebonyolításra hendikep indításos rendszerben. 

Amennyiben szükséges délelőtt előfutam a 2-2 legjobb 4x és 4- jut tovább. Az indítási különbség 
mindkét esetben 10” a 4- egység javára 

➢ Kiemelés a szövetségi kapitányok általi besorolás szerint. Irányelv az első nap eredményei alapján.  
 

Könnyűsúlyú súlyhatárok:  

 Nők 59kg, csapat 57 kg * Férfiak 72,5 kg, csapat 70kg * 

 (*Az egyéni maximum súly nőknél 59 kg, férfiaknál 72,5 kg. ) 
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Versenyszámok - Szombat  

 

Sorszám  Versenyszám  Versenytáv  Nevezés 

1. Férfi felnőtt PR1 1x 2000 m nyitott 

2. Férfi felnőtt PR2 1x 2000 m nyitott 

3. Férfi felnőtt PR3 1x 2000 m nyitott 

4. Női felnőtt PR1 1x 2000 m nyitott 

5. Női felnőtt PR2 1x 2000 m nyitott 

6. Női felnőtt PR3 1x 2000 m nyitott 

7. Férfi felnőtt könnyűsúlyú 1x  2000 m  nyitott 

8. Férfi felnőtt 1x  2000 m  nyitott 

9. Férfi felnőt és U23 2- 2000 m  nyitott 

10. Férfi felnőtt és U23 könnyűsúlyú 2-   2000 m  nyitott 

11. Női felnőtt könnyűsúlyú 1x  2000 m  nyitott 

12. Női felnőtt 1x  2000 m  nyitott 

13. Női felnőtt 2-  2000 m  nyitott 

14. Női felnőtt könnyűsúlyú 2-  2000 m  nyitott 

15. Férfi ifjúsági 1x 2000 m nyitott 

16. Férfi ifjúsági 2- 2000 m nyitott 

17. Női ifjúsági 1x 2000 m nyitott 

18. Női ifjúsági 2- 2000 m nyitott 

19. Férfi serdülő 1x 2000 m nyitott 

20. Férfi serdülő 2- 2000 m nyitott 

21. Női serdülő 1x 2000 m nyitott 

22. Női serdülő 2- 2000 m nyitott 
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Versenyszámok - Vasárnap  

  

Sorszám  Versenyszám  Versenytáv  nevezés 

1. Férfi felnőtt könnyűsúlyú 2x  2000 m  nyitott 

2. Férfi felnőtt 2x  2000 m  nyitott 

3. Női felnőtt könnyűsúlyú 2x  2000 m  nyitott 

4. Női felnőtt 2x  2000 m  nyitott 

5. Férfi felnőtt 4- 2000 m nyitott 

6. Férfi felnőtt 4x 2000 m nyitott 

7. Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4x  2000 m  nyitott 

8. Férfi ifjúsági 2x 2000 m nyitott 

9. Női ifjúsági 2x 2000 m nyitott 

10. Férfi serdülő 2x 2000 m nyitott 

11. Férfi serdülő 4- 2000 m nyitott 

12. Női serdülő 2x 2000 m nyitott 

13. Női serdülő 4- 2000 m nyitott 

14. Férfi ifjúsági 4x 2000 m nyitott 

15. Férfi ifjúsági 4- 2000 m nyitott 

16. Női ifjúsági 4x 2000 m nyitott 

17. Női ifjúsági 4- 2000 m nyitott 

18. Férfi serdülő 4x 2000 m nyitott 

19. Női serdülő 4x 2000 m nyitott 

 

Jelmagyarázat: 

Nyitott: A szövetségi kapitányok által összeállított egységek ellen mindenki szabadon nevezhet. 

 


