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FONTOS INFORMÁCIÓK 
2022. évi Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Evezős Országos Bajnokság 

 
1.Időtábla, ütközések és műsorfüzet 
Az időtábla, a műsorfüzet és az esetleges ütközések a keddi (08.09) vagy szerdai (08.10) napon 
kerülnek közzétételre. 
Pótnevezésre az Országos Bajnokságon nincs lehetőség. 
A lemondásokat és cseréket kérjük az Edzés és Versenyszabályzat szerint kezeljétek. 
MESZ Edzés és Versenyszabályzat: https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/04/MESZ_Edzes-
es-Versenyszabaly_20220401_3-oszlopos.pdf 
 
2. Pályahasználat 
2022. augusztus 18 (csütörtök), 06:00 órától bérli a pályát a MESZ. 
Hétfőtő (augusztus 15) van lehetőség már a pályán evezni, illetve a hajótárolókat és a létesítményeket 
használni, de mindezt saját költségen lehet megtenni. Kérjük közvetlenül az üzemeltetővel vegyétek 
fel előre a kapcsolatot. 
Kontakt: 
Márki Lászlóné (Zsóka) - gazdasági csoportvezető 
Nemzeti Sportközpontok - Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ 
Telefon/Fax: (+36) 62 541 028 
Mobil: (+36) 30 621 95 42 
 
3. Sátorozás 
Sátorozni kizárólag a pálya mellet, a kijelölt területén lehet (tavalyi évhez hasonlóan a kerítésen túl) 
csak augusztus 15-től (hétfő) saját költségen, illetve augusztus 18-tól (csütörtök) a szövetség költségén 
(tehát ingyenesen).  
A lelátó melletti és mögötti füves területen, illetve a hajótárolók között szigorúan tilos. 
Az üzemeltetők az állandó épületek mellett, mobil konténerekben is biztosítanak mellékhelyiségeket. 
A sátorozási lehetőség nem alapszolgáltatása a pályának, ezért nem "kempingként" működik, állandó 
takarítást, korlátlan melegvíz szolgáltatást, áramszolgáltatást nem tud mindig, mindenhol 
folyamatosan biztosítani. Kérjük ezt vegyétek figyelembe! 
 
4. Étkezés  
A pályán idén is van lehetőség az étkezésre.  
Közvetlenül a szolgáltatást nyújtó céget keressétek, tőlük kell megrendelni az étkezést, illetve, ha bármi 
extra kérdés/kérés felmerülne velük kell egyeztetni (nem a MESZ irodától!). 
Waldorf 2000 Kft  
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.  
tel/fax: 62/424-488  
mobil: 30/289-6920  
email: mako.l@sport-life.hu  
www.sport-life.hu 
 
5. Hivatalos Edzésidő/Pályarend 
A Magyar Evezős Szövetség 2022. augusztus 18 (csütörtök) 14:00 – 19:00 óra között biztosít 
motorcsónakos mentést, ezen kívül saját felelősségre lehet a pályát igénybe venni edzésre. 
Versenynapokon a legelső futam előtt 15 perccel el kell hagyni a versenypályát, illetve az utolsó 
futam célba érkezését követően van lehetőség a pályát edzésre igénybe venni. Ekkor motorcsónakos 
biztosítás nem áll rendelkezésre, mindenki saját felelőségére használhatja a pályát. 
 
Vízi közlekedés rend: https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/07/vizi_kozlekedesi-
rend_Szeged.pdf 

https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/04/MESZ_Edzes-es-Versenyszabaly_20220401_3-oszlopos.pdf
https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/04/MESZ_Edzes-es-Versenyszabaly_20220401_3-oszlopos.pdf
mailto:mako.l@sport-life.hu
http://www.sport-life.hu/
https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/07/vizi_kozlekedesi-rend_Szeged.pdf
https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/07/vizi_kozlekedesi-rend_Szeged.pdf


2 
 

FONTOS IFORMÁCIÓK A VERSENYBÍRÓSÁG RÉSZÉRŐL:  
Edzésidőben: 

• A kijelölt pályán kötelező evezni. Így kisebb a valószínűsége annak, hogy az edzést tartó 
egységek utolérik egymást.  

• Edzés időben a félsziget mögé beevezni TILOS, ellenkező esetben sárga lapos figyelmeztetést 
kap az egység. 

• A forduló íveknél a pályarenden feltüntetett közlekedés sáv figyelembe veszi a hajók forduló 
sugarát is. Ezért is célszerű a kijelölt folyosón tartani az edzést. 

• A hivatalos edzés idő alatt csak a pálya két végén, a rajtban és a célban szabad megfordulni. 
Pálya közben tilos, mert balesetveszélyes. Nagy sebességű hajó (rajt gyakorlat, pálya tempó) 
könnyen felnyársalhatja a forgolódó egységet. 

 
Verseny alatt: 

• Az orrlabda legyen fehér. Célfotós befutó esetén ha a fekete orrlabda hátrányára lesz a 
döntés, az óvást nem fogadható el. 

• Filc tollal vagy szigetelő szalaggal készített, javított rajtszámokat nem fogadjuk el. Bérelni a 
versenyirodán lehet 1000 Ft letéti díj ellenében. 

• Mérlegelésre igazolvánnyal jöjjenek a versenyzők, az igazolványát vigye magával a vízre 
szálláshoz. 

• Kérjük az egységes öltözetet, és a klub színeire festett lapátokat. Idegen országok, klubok 
öltözetét, lapátját nem engedjük vízre. (új zélandi, ausztrál, stb) akkor sem, ha egységes. 

• Kérjük, hogy vízre szálló egységek vegyék figyelembe, ellenőrzés nélkül nem engedjük őket a 
stégre. A sietség alapos indokaként a rajtig hátralévő idő rövidségét nem tudjuk elfogadni. 

 
6. Versenyiroda 
Céltorony, Földszint 
 
7. Mérlegelés 
VIP Épület, Földszint 
Mérlegeléshez pótsúlyt a MESZ biztosít. 
 
8. Versenytanács ülés 
2022. augusztus 18 (csütörtök), 18:00 óra, VIP-Épület, I. em. Konferenciaterem 
 
9. Megnyitó ünnepség 
2022. augusztus 19 (péntek) 12:45 órakor, a lelátó előtt, az eredményhirdetésnél. 
Kérjük, hogy a résztvevő klubonként 2, az egyesület mezét viselő versenyző, az egyesületük 
mintájával ellátott lapáttal vegyen részt az ünnepségen. 
 
10. Vándorserlegek 
Link: https://hunrowing.hu/wp-content/uploads/2022/07/Kulondijak-vandordijak_2021-1.pdf 
Kérjük díjátadó asztalhoz 2022. augusztus 19 (péntek) 12:45-ig leadni szíveskedjetek (vagy ezt 
megelőzően, augusztus 18-án délután és augusztus 19-én délelőtt a versenyközpontban). 
 
11.Önkéntesek 
Ismételten kérünk Benneteket, hogy segítsétek a versenyen gördülékeny lebonyolítását azzal, hogy 
delegáltok segítőket a verseny idejére.  
Kérünk szépen Benneteket, hogy a bene.viktoria@hunrowing.hu email címre küldjétek meg, hogy 
mikor és hány önkéntesetek tud segítségünkre lenni. Ezen kívül a versenytanács ülésen, valamint a 
verseny folyamán szintén Bene Vikinek jelezzétek, ha van szabad kapacitás. Szeretném 
nyomatékosan kiemelni, hogy ha nincs elég önkéntes akkor nem tudjuk lebonyolítani a versenyt! 
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12. MESZ Etikai Szabályzat 
A MESZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata itt elérhető: https://hunrowing.hu/wp-
content/uploads/2022/01/MESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi-Szabalyzat_20170213.pdf 
Az Etikai szabályzatban leírtak betartásában és betartatásában szíves közreműködését kérjük 
mindenkinek.  
 
13. Elérhetőségek 
Információ a verseny alatt személyesen a versenyirodán illetve az alábbi telefonszámon kapható: +36 
1 460 6856 
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