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„HÍV A DUNA” GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN TÍZEVEZŐS AMATŐR REGATTA és 
TÍZEVEZŐS MEFOB 2022 

 
              ÁLTALÁNOS VERSENYKIÍRÁS 

 
A verseny időpontja:  2022. május 22. (vasárnap) 
A verseny helyszíne:  Margitsziget melletti budai Duna-ág  
A verseny rendezője:  Danubius Nemzeti Hajós Egylet (DNHE) 
Nevezési határidő:  2022. május 13. péntek, 16:00 óra  
Email:    info@danubiusnhe.com  
Online nevezés:  ITT                                                    
A versenybíróság elnöke: Raffaj Katalin  
Versenytanács ülés:  2022. május 22. (vasárnap) 9:00 óra  

Budapest, Margitsziget. 
Sorsolás    2022. május 13. péntek, 16:30 óra 
Rajt 500 m:   Margitsziget – Palatinus „nagy csúszda” vonalában 
Cél:    A DNHE Wesselényi csónakháza – célbírósági sátor 

 
CÉGES CSAPATOK/ÖNKORMÁNYZATI CSAPATOK/KÖZINTÉZMÉNYEK 

CSAPATAI VERSENYKIÍRÁS 
 
Nevezési díj:   80.000.- Ft (áfa mentes) 

(mely magában foglal 2 edzési lehetőséget, illetve ebédet a verseny 
napján) 

Díjazás:                      A futamgyőztesek serleget kapnak. A döntő futam első helyezettje 
elnyeri a szuperkupát, az I-III. helyezett éremdíjazásban részesül. 

További szabályok: 
 Kormányost és kérésre 2 gyakorlott evezőst a rendezőség biztosít. A 

kormányos utasításait kérjük betartani! 
 Kérjük, hogy a csapatok egységes versenymezben álljanak rajthoz. 
 A különböző korosztályú és nemű csapatok együtt versenyeznek. 
 A verseny előtt a résztvevők nyilatkozatot írnak alá, hogy saját 

felelősségükre vesznek részt a versenyen. 
 
Kapcsolattartó a Rendező részéről: Tóth Szofi (+3620-7454432, info@danubiusnhe.com)   

 
CSALÁDI, BARÁTI CSAPATOK VERSENYKIÍRÁS 

 
Nevezési díj:  40 000.- Ft (áfamentes) 

(mely magában foglal 1 edzési lehetőséget, illetve ebédet a verseny 
napján) 

Díjazás:  I.-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
                                    A futamgyőztes serleget kap. 
További szabályok:  

 Kormányost és kérésre 2 gyakorlott evezőst a rendezőség biztosít. A 
kormányos utasításait be kell tartani! 

 A családi csapatban gyerekek, szülők, nagyszülők, unokatestvérek és 
az ő házastársaik ülhetnek.  

 Kérjük a csapatok egységes versenymezben álljanak rajthoz. 
 A csapatokban lehetnek különböző korosztályú és nemű személyek. 
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 A verseny előtt a résztvevők nyilatkozatot írnak alá, hogy saját 
felelősségükre vesznek részt a versenyen. 

 
Kapcsolattartó a Rendező részéről: dr. Domonkos Anna (tel: +3630-6170224 email: 
info@danubiusnhe.com) 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS CSAPATOK VERSENYKIÍRÁS 
 

Nevezési díj:  20 000.- Ft (áfamentes) 
(mely magában foglal 1 edzési lehetőséget, illetve ebédet a verseny 
napján) 

Díjazás:  I.-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
                                    A futamgyőztes serleget kap. 
További szabályok:  

 A verseny résztvevői 2007. évben, vagy később születettek.  
 Az általános iskolás csapatok futamában egyesületek és iskolák 

megfelelő korú versenyzői/tanulói indulhatnak. 
 Kérjük a csapatok egységes versenymezben álljanak rajthoz. 
 A csapatokban lehetnek különböző korosztályú és nemű személyek. 
 Kormányost és kérésre 2 gyakorlott evezőst a rendezőség biztosít.  

A kormányos utasításait be kell tartani! 
 14 éven aluliak számára kötelező a mentőmellény viselése. 
 A verseny előtt a résztvevők nyilatkozatot írnak alá, hogy saját 

felelősségükre vesznek részt a versenyen. 
 
Kapcsolattartó a Rendező részéről: dr. Domonkos Anna (tel: +3630-6170224 email: 
info@danubiusnhe.com) 
 

TÍZEVEZŐS MEFOB VERSENYKIÍRÁS 
 
Regisztrációs díj: 6000.- Ft/csapat (áfamentes) 

(mely magában foglal 1 edzési lehetőséget, illetve ebédet a verseny 
napján) 

Nevezési díj:   nincs 
Díjazás:  Az I.-III. helyezett, a MEFS érem díjazásában részesül. A döntő futam 

első helyezettje elnyeri a TÍZEVEZŐS MEFOB győztes kupáját. 
További szabályok: 

 Kormányost és kérésre 2 gyakorlott evezőst a rendezőség biztosít.  
A kormányos utasításait kérjük betartani! 

 Minden induló csapat csak a saját egyetemének hallgatóit ÉS/VAGY 
tanárait ültetheti a hajóba. Ez a nevezések leadásakor a Neptun kód 
feltüntetésével, a helyszínen – versenybírói kérésre – 
diákigazolvány/munkáltatói igazolás felmutatásával igazolható. 

 Hölgyek számára külön futamot indítunk, egyébként a férfiak és a 
vegyes csapatok egy futamban indulnak. 

 Kérjük, hogy a csapatok egységes versenymezben álljanak rajthoz. 
 
Kapcsolattartó a Rendező részéről: dr. Alliquander Anna (+3670-2148422 email: 
info@danubiusnhe.com) 
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