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Fister kupa Tízevezős Fixüléses OB és 

II. Tengeri Evezős verseny 

2022. szeptember 10. 

 
 

A verseny rendezője:  Magyar Evezős Szövetség 

     Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár (VVEB) 

A verseny helyszíne:  a balatonföldvári hajókikötőtől nyugatra (VVEB klubház) 

Versenytáv:   1000 m 

Nevezhető korcsoportok: Utánpótlás (női, férfi) 

     Ifjúsági amatőr (női, férfi) 

     Ifjúsági igazolt (női, férfi) 

     Amatőr (női, férfi) 

     Masters (női, férfi) 

     Igazolt (női, férfi) 

Nevezési határidő:  2022. 09. 07. 16 óra 

Nevezési díj  1500 Ft/beülő (Ez magában foglal egy ebédet és italfogyasztást 

is.)  

A nevezési díjat a Szigetvári Takarék 50800300-10212776 

számú számlájára várjuk. (A közleményben a csapat 

egyértelműen azonosítható legyen!) A verseny napján 

készpénzben is fizethető a nevezési díj, a versenytanács 

ülésének kezdetéig. 

Nevezés:  vveb.hu  nevezés Fister kupa  

http://www.vveb.hu/index.php?option=com_aicontactsafe&vi

ew=message&layout=message&pf=4&Itemid=45 

A Fix üléses evezés igazolt kategóriáiban hivatalosan a MESZ 

eRegetta felületén lehet nevezni! 

Versenybíróság elnöke: Pénzes László 

Versenytanács ülés:  2022. 09.10. 9 óra (itt sorsolás: hajó, pálya, számhúzással) 
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Fix üléses futamok:  Első futam 10 órától, majd 30 percenként a továbbiak, a 

nevezhető korcsoportokban feltüntetett sorrendben. 

Tengeri evezős 2x futamok: A fix üléses futamok között kerülnek lebonyolításra korlátozott 

számban. (Részletek az egyéb információkban.) 

 

Díjazás:  Fix üléses evezés: 

Kategóriánként az első három helyezett érmet, a győztes 

serleget kap. 

Tengeri 2x evezés: 

Kategóriánként az első három helyezett oklevelet kap. 

Eredményhirdetés várható  

időpontja: 16 óra 

Esőnap:  2022. 09.11. 

 

Egyéb információk:  

A versenyen való részvétel feltétele: felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése. 18 éven 

aluliaknál a szülő nyilatkozik a felelősségvállalásról. 

Információk a versenyhez: MESZ Edzés és Versenyszabályzata 

https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/04/MESZ_Edzes-es-

Versenyszabaly_20220401_3-oszlopos.pdf 

A tengeri 2x verseny hajói: Liteboat DUO 2X 

Korlátozott nevezés a tengeri 2x kategóriában: Korcsoportonként 3  hajóegység nevezését 

fogadjuk be, a szabályos nevezés figyelembevételével a nevezési díj bankkártyás fizetésének, 

illetve a helyszíni befizetés mielőbbi időpontja szerint.  

Öltözési lehetőség a VVEB telepen biztosított, a verseny helyszínén Mobil WC-k kerülnek 

kihelyezésre. 

Aki sátorozni szeretne a verseny hétvégéjén, korlátozott számban a szokásos helyen, a 

vízisport telep mellet megteheti.   

Gépjárművet, (a hajót vontatókat kivéve) nem tudunk beengedni, mivel a terület tulajdonosa 

ehhez nem járult hozzá.   

A kikötő környékén csak fizetős parkolóhelyek vannak! 

 

Információ/ kapcsolattartás: 

Fehér László 

email:feherevez@gmail.com 

mobil: 06 30 9 867 101 
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