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SZÉCHENYI BALATONI REGATTA 2022 
 

Balatoni Evezős Túraforduló  

Örvényes-Tihany, 2022. szeptember 25.  
 

SZERVEZŐK 
 

Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE 

H-8230 Balatonfüred, Arácsi u. 4. 
Jakócs György +36 30 9395 190 Házi Zsuzsanna +36-70-369-6743;  
 

Thermal  Med Kft. 

H-8230 Balatonfüred, Arácsi út 4. 
Jakócs György +36-30-939-5190 
 
Magyar Evezős Szövetség 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 
KÜLKER EVEZŐS KLUB ÓBUDA 
H-1039 Budapest III. ker. Szent János u. 7. 

 
VERSENYBÍRÓSÁG ELNÖKE: 

Rockenbauer Gabriella  

 

HELYSZÍN 
 

Örvényes Beach 
 
RAJT, CÉL: Örvényesi Beach  
Örvényes, Fürdő utca 41. 
 
VÍZRE TÉTEL, HAJÓSZÁLLÍTÓK PARKOLÁSA: 
A strand előtt nagy ingyenes parkoló, a parton modern stégrendszer. 
 

TÚRAVERSENY ÁLTALÁNOS LEÍRÁS  
 

Egy hangulatos, varázslatos környezetben zajló verseny, mely lehetőséget biztosít arra, hogy 
evezős hajókkal bejárjuk Magyarország egyik legkülönlegesebb vízfelületét, a Balatont. 
A verseny az Extrém4x versenyek keretében kerül megrendezésre, a sorozat utolsó 
állomásaként. 
 
A verseny túrahajókban (GIG 4x+; kielboat 2x+) és tengeri hajókban (tengeri szkiff; tengeri 
dublo) történik. A hajókat a rendezők biztosítják, viszont lapátok korlátozott számban állnak 
rendelkezésre.  
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Mentőmellényt minden csapat hozzon magának, igény esetén biztosítunk, viselése 
kötelező!!! A mentőmellény használatának hiányából adódó következményekért a szervező 
felelősséget nem vállal!!!  
 
Bármilyen versenyegyesülés engedélyezett, igény szerint kormányost biztosítunk. 
A versenytávot a mellékelt térkép alapján kell teljesíteni, összesen 7 km.  

 

MEGKÖZELÍTÉS 
 

Örvényesi Beach:  Örvényes a 71-es főúton a Balaton északi partján közelíhető meg.  
A strandhoz közel kb. 200 autó ingyenes parkolására van lehetőség.  

 

PROGRAM 
 

Vasárnap 
8.30 – 9.45  Érkezés, regisztráció 
9.30 – 9.45  Technikai értekezlet 
10.00 – 14.00  Verseny 
14.15 – 14.45  Eredményhirdetések 
14.45   Gulyás party☺ 
 
A verseny után minden résztvevőt szeretettel várunk egy finom ebéd elfogyasztására! 

 

VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK 

 
14 év alatti korosztály jelentkezését nem áll módunkban elfogadni 
 
 

1. Négypárevezős GIG túrahajó (4x+) 
 
Versenytáv: 6 km 
 
– Alapidő: férfi, 18-30 év közötti versenyzők 

– 30 év feletti versenyző esetén 2 mp/1 év 

– női versenyző esetén 60 mp/fő 

– ifi versenyző esetén 20 mp/fő 

– serdülő versenyző esetén: 40 mp/fő 

– 14 éves 80 mp/fő 

 

2. Kielboat (2x+) 
 

Versenytáv: 6 km 
 
– Alapidő: férfi, 18-30 év közötti versenyzők, kielboat versenyhajóban korrekciós idő 

– 30 év felett (kormányos nélkül) 3 mp/1 év 
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– női versenyző esetén 100 mp/fő 

– ifi versenyző esetén 30 mp/fő 

– serdülő versenyző esetén: 60 mp/fő 

– 14 éves 120 mp/fő 

 

3. Tengeri szkiff  
 

Versenytáv: 6 km 
 
– Alapidő: férfi, 18-30 év közötti versenyzők 

– 30 év felett 3 mp/1 év 

– női versenyző esetén 100 mp/fő 

– ifi versenyző esetén 30 mp/fő 

– serdülő versenyző esetén: 60 mp/fő 

– 14 éves 120 mp/fő 

 

4. Tengeri dublo  
 

Versenytáv: 6 km 
 
– Alapidő: férfi, 18-30 év közötti versenyzők 

– 30 év felett 3 mp/1 év 

– női versenyző esetén 100 mp/fő 

– ifi versenyző esetén 20 mp/fő 

– serdülő versenyző esetén: 40 mp/fő 

– 14 éves 80 mp/fő 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVEZÉS: https://forms.gle/ZuFRH7NoQJtj6f6z9 
 

További információ:  
Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE, Jakócs György + 36 30 93 95 190 Házi Zsuzsanna +36-70-
369-6743;  
A nevezéseket a fenti linken várjuk! 
 
Hajó- és lapátigényeket a nevezéssel egy időben, a nevezési felületen kérjük megadni! 
 
Kérjük, mentőmellényt minden csapat hozzon magának, igény esetén biztosítunk, viselése 
kötelező! 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. SZEPTEMBER 21. 12.00 ÓRA  

NEVEZÉSI DÍJ: 2.000 FT / BEÜLŐ / FUTAM 

 

Nevezési díjat a helyszínen, készpénzben kérjük befizetni. 

 

https://forms.gle/ZuFRH7NoQJtj6f6z9


BALATONI REGATTA 2022 

 

4 
 

 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK 
 

Öltözködés 
Aki teheti, már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a 
rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás esetén mindenki 
gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny csak rendkívüli időjárási 
körülmények között marad el. 
 

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják! 
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