
VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta  

és Evezős Fesztivál 

Tisza-tó, Sarud 

2020. 08. 22. – 08.28. 

 

 

Bevezető: 

Légy az elsők között, akik Magyarország második legnagyobb taván, a Tisza-tavon, a világ első 

tájékozódási evezős versenyének résztvevői lehetnek! Ez a különleges regatta a sport és a természet 

egységet és élményét kínálja minden résztvevőnek, aki ellátogat a Tisza-tóra, hogy közösen 

népszerűsítsük az evezést és legyünk részesei egy izgalmas nyári vizes kalandnak. 

 

Versenyfelhívás: 

Magyar Evezős Szövetség Rekreációs és Szabadidő Bizottság, a Külker Evezős Klub Óbuda és a 

GyeREKreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület 2022. augusztus 22-28- án a Tisza-tavon 

megszervezi a világ első tájékozódási evezős versenyét, az IV. Nemzetközi Tájékozódási Evezős 

Regattát és a hozzá kapcsolódó evezős fesztivált, melyre a világ minden országából várják az 

evezősöket. 

 

Rendezvény helyszíne:   Tisza-tó 

Rendezvény bázisa:   Sarud (Élményfalu) 

Vízi bázis:    S. Port Vízibázis 

Résztvevő hajótípusok:   GIG 4X; 

Kielboat 2X; Kielboat 4X ((kormányos kielboatok) 

1 pár Tengeri evezős hajók 

 

Versenyszámok: I.  Túraevezős Tájékozódási Regatta 

   II.  Beach Sprint Felnőtt 

   III.  GIG 4X   2 km 

   IV. Sport XXI. Beach Sprint 

 

 

A BEACH SPRINT, A GIG 4X, és SPORT XXI. BEACH SPINT versenykiírása külön kerül kiküldése. 

 

A Szervezők a vízállás függyvényében fenntartják a programváltozás jogát. 

  



VI. Tisza-tavi Túraevezeős Tájékozódási Regatta: 

 

Korhatárok Evezős:   14 év 

Kormányos:  16 év   

 

Versenytáv: 15-20 km (időjárástól és a jelentkezők számától és a vízállásától függően) 

 (a pontos útvonalat és távot a versenytanács ülésen kapják meg a csapatok az a 

verseny előtt)   

 

A versenyen mindenki saját hajóval és evezővel indul, de a szervezők előzetes igénylés alapján 

korlátozott számban biztosítanak hajókat és eszközöket is. a Hajóknak meg kell felelni az érvényes 

hajózási szabályzatban foglaltaknak a versenyzőknek rendelkeznie kell az előírt mentőfelszereléssel. 

 

A hajókban bármilyen versenyegyesülés engedélyezett. Az esélyek kiegyenlítése végett a versenyen 

handycap rendszert alkalmazunk. A részletes időjóváírásokat a későbbiekben hozzuk nyilvánosságra. 

 

A versenyen a szervezők biztosítják az orvosi ügyeletet, de a természeti adottságok miatt a 

regattán mindenki saját kockázatára vehet csak részt! 

 

NEVEZÉS 

A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny szabályait. 

 

Nevezni kizárólag személyesen Külker Evezős Klub Óbuda, 1039 Budapest, Szent János utca 7. , email: 

kulkerek@kulkerek.hu, Mihály Tibor +36-20-123-4567, www.kulkerek.hu)  

 

vagy elektronikus úton az info@elmenyfalu.hu oldalon lehet. A nevezés a rendezők előzetes írásos 

tájékoztatása és visszaigazolása estén átruházható.  

 

A versenyre történő nevezés a jelentkezési lap kitöltésével (melléklet) és leadásával/ beküldésével és 

a nevezési díj Külker Evezős Klub telephelyén vagy a verseny helyszínén személyes befizetésével vagy 

a GyeREKráció Egyesület K&H banknál vezetett (1040 9015 5052 6785 8277 1003) bankszámlájára 

történő banki átutalással történhet. Kérjük, hogy utalás esetén a megjegyzés rovatba a CSAPAT 

NEVE MELLÉ írják be „VI. Tisza-tavi Evezős Regatta”! 

 

Nevezési díj:  

 Nevezés (2022. augusztus 25-ig):   4,500 Ft/ beülő 

 Helyszíni nevezés: a versenyt megelőző napon:  6,000 Ft/ beülő 

 

 

  A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZA: 

• Póló 

• Rajtszám 

• Pályakitűzés 

• Időmérés 
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• Frissítő csomag és ellenőrző pontok a verseny során  

• A verseny záró partiján történő részvétel 

 

DÍJAZÁS 

• Az első 3 helyezett csapatnak érem és kupa 

 

RAJTCSOMAG ÉS RAJTSZÁM 

A rajtcsomag átvételkor a nevezőnek fényképes igazolvánnyal kell igazolnia magát. A rajtszámot a 

verseny során végig jól látható helyen a hajótest bal elejére kell ragasztani. A rajtszámot módosítani, a 

verseny nevét és a rajtszámot letakarni tilos. A rajtcsomagokat a verseny előtt lehet átvenni a 

versenytanács ülést követően.  

 

ELSŐSEGÉLY PONT 

A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. A résztvevőknek azonban 

tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy 

esetleges sérülés helyszínére időigényes lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni 

saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett 

sporttársának. 

 

ELLENŐRZŐPONTOK 

Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a hajók áthaladását. A szervezők 

fenntartják a jogot, hogy előre be nem jelentett helyeken is ellenőrizzék a versenyzőket. A szervezők 

fenntartják a jogot, hogy időjárási problémák és/vagy biztonsági okokból felfüggesszék, későbbi 

időpontra halasszák a versenyt.  

 

Útvonaljelölés 

A versenyben nem alkalmazunk útvonal jelöléseket a természetben, a Tisza- tó természeti értékeinek 

megóvása érdekében. A versenyzők a rajtcsomagban egy részletes térképet kapnak. Az ellenőrző 

pontokat és frissítő pontokat vagy a parton vagy hajókkal/ csónakokkal jelölik a szervezők.  

 

Büntetés és kizárás 

A Regatta jellegére tekintettel a szervezők nem ellenőrzik a csapatok útvonalát. Bíznak a sportszerű 

versenyzésben. Ezért a Regattán nincsenek büntetések és nincs kizárás. 

 

Helyszínek és útvonal módosítása, a verseny törlése 

A rendezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsák az 

útvonalat, ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsák a 

rajt idejét, helyét vagy töröljék a versenyt. 

 

Állatok 

A szervezők nem zárják ki, hogy a hajókban a versenyzők állattal együtt induljanak. Ebből adódóan a 

szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.   



 

Felelősség 

Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó balesetekért, 

károkért a szervezők nem tartoznak felelősséggel. Minden csapatnak ajánlott egy feltöltött, vízhatlan 

telefont magánál tartania. 

 

Fotók, videók 

A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók készülhetnek a verseny 

során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny szervezői szabadon rendelkeznek, azok 

felhasználásához a résztvevők a nevezési díj befizetésével hozzájárulnak, azért semmilyen jogcímen a 

szervezőtől semmilyen igényt nem támaszthatnak. 

 

  



II. Beach Sprint Tengeri Evezősverseny 

Sport XXI. forduló 

2022. augusztus 27-28. (szombat, vasárnap) 

 

A verseny helyszíne:   Kalandpart ÉlményStrand, Sarud 

A verseny rendezője:   Magyar Evezős Szövetség, Külker Evezős Klub, Gyerekreáció Egyesület 

A versenybíróság elnöke:  Pénzes László 

Nevezés módja:   elektronikus, https://nevezes.hunrowing.hu/  

Nevezési határidő:   2022. 08. 24. (szerda) 20.00 óra  

Sorsolás időpontja és helye:  2022. augusztus 25. (péntek) 16:00 óra, e-Regatta 

Nevezési díj:    A Sport XXI. futamokban nevezési díj nincs,  

Felnőtt futamok nevezési díja NINCS  

Lemondási díj:    A nevezési díj nem kerül visszafizetésre 

Egyesületi képviselők, Versenybírók fogadása:  

Versenytanács ülés időpontja:  2022. augusztus 27. 14,00 

Versenytanács helye:  KalandPart- VersenyKÖzpont 

Díjazás:    I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek  

Díjátadás:    Összesített időeredmény alapján a korosztályos futamokat követően  

Elérhetőség:    Kücsön Gyula 063089496814; info@elmenyfalu.hu 

 

Kik indulhatnak a versenyen?  

• A Sport XXI keretén belül a kiírt tanuló korcsoportok: nevezési díj nincs 

• Serdülő fiúk és lányok: nevezési díj nincs 

• Az amatőr számokban kizárólag SILVER minősítéssel rendelkező evezősök 

Felnőtt számokban GOLD és SILVER minősítéssel rendelkező evezősök. Amennyiben érvényes 

sportorvosival Felnőtt versenyző nem rendelkezik, a helyszínen nevezhet, de nyilatkoznia kell, 

hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen!  

 

https://nevezes.hunrowing.hu/


Felnőtt és amatőr futamok szombat délután:  

Felnőtt és amatőr futamok 

1. amatőr férfi  

2. amatőr női  

3. felnőtt ffi 35 év alatt 

4. felnőtt ffi 35-45 év között 

5. felnőtt ffi 45-55 év között 

6. felnőtt ffi 55 év felett 

7. felnőtt női 35 év alatt 

8. felnőtt női 35-45 év között 

9. felnőtt női 45-55 év között 

10. felnőtt női 55 év felett 

 

Sport XXI futamok Vasárnap: 

 

Hosszútávú verseny – GIG kormányos túra négypárevezős táv: 

2000 m 

1.  1. Női serdülő GIG 4x+ 

2.  2. Férfi serdülő GIG 4x+ 

3.  3. Sport XXI. MIX T1- T3 GIG 4x+ 

4.  4. Sport XXI. Leány T4 GIG 4x+  

5.  5. Sport XXI. Fiú T4 GIG 4x+ 

 

 

 

 

Beach Sprint - egypárevezős - táv: 400m 

1.  Sport XXI. Fiú T1 1X 

2.  Sport XXI. Leány T1 1x 

3.  Sport XXI. Fiú T2 1X 

4.  Sport XXI. Leány T2 1X 

5.  Sport XXI. Fiú T3 1X 

6.  Sport XXI. Leány T3 1x 

7.  Sport XXI. Fiú T4 1x 



8.  Sport XXI. Leány T4 1x 

9.  Női serdülő 1x 

10.  Férfi serdülő 1x 

 

 

 

Részletesebb információ: 

 

Mihály Tibor +36-20-986-3533 

ötletgazda- főszervező 

 A Tisza-tó térképe:

 
 

FŐSZERVEZŐ:  

Magyar Evezős Szövetség 

Rekreációs és szabadidő bizottság  

1146 Bp. Istvánmezei út 1-3. 

+36-1-460-6856 

 

TOVÁBBI SZERVEZŐK: 

Külker Evezős Klub Óbuda  

1039 Budapest, Szent János utca 7.  

email: kulkerek@kulkerek.hu 

Mihály Tibor +36-20-123-4567 

www.kulkerek.hu 
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GyeREKreáció Sport és Közösségfejlesztő Egyesület 

3386 Sarud, Kossuth u. 68. 

email: sarud@elmenyfalu.hu 

Kücsön Gyula +36-30-949-6814 

www.elmenyfalu.hu 
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Nevezési lap 
 

Rendezvény megnevezése:  VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta 

Rendezvény helyszíne:   Tisza-tó, Sarud 

Rendezvény időpontja:   2022. augusztus 27. 

 

Csapat neve:    ……………………………………………………………………………. 

Csapat bázisa:    ……………………………………………………………………………. 

Egyesület:    ……………………………………………………………………………. 

Edző:     …………………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím:    ……………………………………………………………………………. 

 

Csapatkapitány neve:   ……………………………………………………………………………. 

Telefon:    ……………………………………………………………………………. 

E-mail:     ……………………………………………………………………………. 

 

Alulírottak, aláírásunkkal kijelentjük, hogy az VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta feltételeit 

megismertük, azokat elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A versenyen saját 

felelősségemre indulok, a versenyszervezők felé semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetek fel. 

 

Saját hajóval érkezünk    ⃞  hajó típusa: ……………………………….. 

Kérünk biztosítsanak számunkra hajót  ⃞   

 

Név:   Lakcím:    Szig szám  Aláírás 

 

1., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

2., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

3., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

4., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

5., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

 

Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

A SZERVEZŐ TÖLTI KI!! 

 

A nevezési díj beérkezett Személyes befizetés/ átatulás  dátum: ……………………………….  

 

 

A nevezést rögzítettem: Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

aláírás:  ……………………………………………………………………. 

  



Nevezési lap 
 

Rendezvény megnevezése:  II. BEACH SPRINT Felnőtt és Amatőr Futamok 

Rendezvény helyszíne:   Tisza-tó, Sarud 

Rendezvény időpontja:   2022. augusztus 27. délután 

 

Csapat neve:    ……………………………………………………………………………. 

Csapat bázisa:    ……………………………………………………………………………. 

Egyesület:    ……………………………………………………………………………. 

Edző:     …………………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím:    ……………………………………………………………………………. 

 

Csapatkapitány neve:   ……………………………………………………………………………. 

Telefon:    ……………………………………………………………………………. 

E-mail:     ……………………………………………………………………………. 

 

Alulírottak, aláírásunkkal kijelentjük, hogy az VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta feltételeit 

megismertük, azokat elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A versenyen saját 

felelősségemre indulok, a versenyszervezők felé semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetek fel. 

 

Név:   Lakcím:    Szig szám  Aláírás 

 

1., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

2., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

3., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

4., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

5., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

6., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

7., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

8., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

9., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

10.,………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

 

 

Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

A SZERVEZŐ TÖLTI KI!! 

 

A nevezési díj beérkezett Személyes befizetés/ átatulás  dátum: ……………………………….  

 

A nevezést rögzítettem: Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

aláírás:  ……………………………………………………………………. 



Nevezési lap 
 

Rendezvény megnevezése:  II. BEACH SPRINT Sport XXI. 1 pár Futamok 

Rendezvény helyszíne:   Tisza-tó, Sarud 

Rendezvény időpontja:   2022. augusztus 28. délelőtt 

 

Csapat neve:    ……………………………………………………………………………. 

Csapat bázisa:    ……………………………………………………………………………. 

Egyesület:    ……………………………………………………………………………. 

Edző:     …………………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím:    ……………………………………………………………………………. 

 

Csapatkapitány neve:   ……………………………………………………………………………. 

Telefon:    ……………………………………………………………………………. 

E-mail:     ……………………………………………………………………………. 

 

Alulírottak, aláírásunkkal kijelentjük, hogy az VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta feltételeit 

megismertük, azokat elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A versenyen saját 

felelősségemre indulok, a versenyszervezők felé semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetek fel. 

 

Név:   Lakcím:    Szig szám  Aláírás 

 

1., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

2., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

3., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

4., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

5., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

6., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

7., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

8., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

9., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

10.,………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

 

 

Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

A SZERVEZŐ TÖLTI KI!! 

 

A nevezési díj beérkezett Személyes befizetés/ átatulás  dátum: ……………………………….  

A nevezést rögzítettem: Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

aláírás:  ……………………………………………………………………. 

 



Nevezési lap 
 

Rendezvény megnevezése: Hosszútávú verseny – GIG kormányos túra négypárevezős 

táv: 2000 m 

Rendezvény helyszíne:   Tisza-tó, Sarud 

Rendezvény időpontja:   2022. augusztus 28. délelőtt 

 

Csapat neve:    ……………………………………………………………………………. 

Csapat bázisa:    ……………………………………………………………………………. 

Egyesület:    ……………………………………………………………………………. 

Edző:     …………………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím:    ……………………………………………………………………………. 

 

Csapatkapitány neve:   ……………………………………………………………………………. 

Telefon:    ……………………………………………………………………………. 

E-mail:     ……………………………………………………………………………. 

 

Alulírottak, aláírásunkkal kijelentjük, hogy az VI. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta feltételeit 

megismertük, azokat elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. A versenyen saját 

felelősségemre indulok, a versenyszervezők felé semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetek fel. 

 

Saját hajóval érkezünk    ⃞  hajó típusa: ……………………………….. 

Kérünk biztosítsanak számunkra hajót  ⃞   

 

Név:   Lakcím:    Szig szám  Aláírás 

 

1., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

2., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

3., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

4., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

5., …………………………….. …………………………………………… ………………………. ………………………….. 

 

Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

A SZERVEZŐ TÖLTI KI!! 

 

A nevezési díj beérkezett Személyes befizetés/ átatulás  dátum: ……………………………….  

 

 

A nevezést rögzítettem: Hely, dátum: ……………………………………………………………….. 

 

aláírás:  ……………………………………………………………………. 

 


