
 

I.  Evezős Óvár Beach Kupa  

2022. június 4. (szombat) 

  
 
A verseny rendezője:    Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 
     Magyar Evezős Szövetség 
Telefon:    +36 30 568 5077 
E-mail:      angela.valint@gmail.com 
Web:     www.mvse.hu 
Kapcsolattartó:     Válint Angéla 
Telefon:     +3630 568 50 77 

Díjazás:     I – III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek 
Verseny helyszíne:  9200 Mosonmagyaróvár, Báger tó 

(a tóhoz csak gyalogos bejárat van, amit a térképen jelöltünk 
Pakolni a tó körül ingyenesen lehet, kiépített pakoló a 
jégpályánál és a Bauer Utcán végig van, illetve a térképen a tó 
bal oldali részén a kavicsos úton is lehet) lsd mellékelt 
térképet 

 
A versenyen bármilyen korcsoportú versenyző nevezhet. Utánpótlás, felnőtt és masters versenyzők 
is indulhatnak, családi csapatokat is fogadunk.  
A T1, T2, T3, T4 korcsoport részére SPORT XXI versenysorozat állomása. 
 
Versenyszámok: 

1. versenyszám: tókerülés.  
A versenyszámra két fős csapatban kell nevezni. A verseny során a csapatnak összesen 1 kört 
kell teljesíteni a futásban és 1 kört az evezésben.  
Az egyik csapattag a tó körüli kiépített rekortán 1100 méteres futópályán 1 kört, a vízen 
haladónak a kijelölt bóják kerülésével 1 kört kell teljesíteni. A vízből ki kell futni a partra és a 
célvonalon együtt kell áthaladni.  
Versenytáv: 1 kör a vízen és a parton a két versenyzőnek összesen.  
 

2. versenyszám: szlalom verseny tengeri 1x-ben.  
Rajt a homokos partról a vízbe futva, a vízben a 3 bóját szlalomban megkerülni a fordulóig, 
onnan egyenesen a partra evezni és a parton a célba befutni. A versenytáv kb500 méter.  
A T1, T2, T3, T4 korcsoport részére SPORT XXI versenysorozat állomása. 
A verseny időfutamok alapján kerül lebonyolításra 
 

Nevezés módja:      https://nevezes.hunrowing.hu/ 
Nevezés családi csapatok, amatőröknek e-mailban:                angela.valint@gmail.com 
Nevezési határidő:       2022. május 29. 20:00 óra 
Nevezési díj:        900- Ft / beülő /futam 
  Sport XXI. korosztálynak a nevezés ingyenes 

Nevezési díjat családi csapatoknak, amatőröknek a helyszínen kell befizetni. 
 
Sorsolás időpontja:      2022. május 31. 8:00 óra 
Versenytanács ülés időpontja:      2022. június 4.  9:00 óra 

https://nevezes.hunrowing.hu/


Étkezési lehetőség a pálya mellett a Bázis bisztróban.  
Érdeklődés és megrendelés: Kalóz Emese 06 30 460 4043 
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