
 

 

Versenykiírás 

Sport XXI. Őszi Duatlon  

2022.10.29. Csepel  

 

A verseny célja a Sport XXI. programhoz kapcsolódva, az evezős sportág utánpótlás 

sportolóinak általános fizikai adottságainak fejlesztése, továbbá változatos versenyzési 

lehetőség biztosítása.  

Résztvevők: A versenyen részt vehetnek a Magyar Evezős Szövetség tagszervezeteinek igazolt 

sportolói. 

Verseny rendezője: Csepel Evezős Klub SE és a Magyar Evezős Szövetség. 

Nevezés: e-Regatta  https://nevezes.hunrowing.hu/ 

Nevezési díj: nincs  

Nevezési határidő: 2022.10.21 (péntek), 15:00 óra 

Pótnevezés: Lehetséges  

Versenytanácsülés: 2022.10.29. (szombat) 08:00 óra  

Versenybíróság elnöke: Pénzes László 

Versenyorvos: később kerül megnevezésre 

Verseny kezdete, helyszíne: 2022.10.29. (szombat) 09:00 óra, Csepel Evezős Klub, 1213 Budapest 

Gubacsi Hídfő   

Versenytáv: minden korosztálynak 3000 m ergométer, 3000 m futás 

Korcsoportok: 

• T1 fiú-lány (2011-2012. évben születettek) 

• T2 fiú-lány (2010. évben születettek) 

• T3 fiú-lány (2009. évben születtetek) 

• T4 fiú-lány (2008. évben születettek) 

• Serdülő leány (2006. és 2007. évben születettek) 

• Serdülő fiúk (2006. és 2007. évben születettek) 

 

Értékelés: egyéni összesített időeredmény (ergométer + futás) alapján. A két feladat végrehajtása 

során elért összesített időeredmény alapján alakul ki a korcsoportonkénti és nemenkénti 

időeredmény. 

https://nevezes.hunrowing.hu/


 
Díjazás:  

• egyéni verseny: 1-3. hely érem díjazásban részesül.  

• csapatverseny: nemenként és korcsoportonként az egy klubbon belüli legjobb 3 

eredményt elérő versenyző lesz a csapat. Az első három csapat díjazásban részesül.  

Lebonyolítás:  

Az első futam 9 órakor kezdődik. Az ergométer a Csepel Evezős Klub tornaterme előtt, vagy rossz 

idő esetén a tornateremben kerül lebonyolításra (ergométereket a szervezők biztosítják).  

A futás a Csepel Evezős Klubbal szemközti oldalon történik, ahová csoportokban, kísérőkkel 

vonulnak át a versenyzők. A forduló 1500 méternél van. 

Eredményhirdetés a versenyt követően, a Csepel Evezős Klubban, a tornateremben kerül 

lebonyolításra. 

1. Futam: T1 lány 

2. Futam: T1 fiú 

3. Futam: T2 lány 

4. Futam: T2 fiú 

5. Futam: T3 lány 

6. Futam: T3 fiú 

7. Futam: T4 lány 

8. Futam: T4 fiú 

9. Futam: Serdülő leányok 

10. Futam: Serdülő fiúk 

Egyéb információ: 

A magas energiaárak miatt a Csepel tornaterme nem lesz fűtve, így kérünk mindenkit 

gondoskodjon meleg ruháról, váltóruháról. 

A futambeosztásokkal ellátott műsorfüzet 2022. október 26.-án kerülnek kiküldésre. 

Elérhetőség: 

e-mail: sinka.flora@gmail.com 

Tel: Sinka Flóra - +36 30 545 7863 


