
 

 

 
 

Evezős Országos Bajnokság 
T4 1x - kvalifikációs szabályzat 

 
 
Érintett versenyszám 
Leány és fiú T4. 
 
Versenysorozat leírása 
2016. évi bevezetés után idén, 2023-ban is folytatódik 1x-ben az Országos Bajnokságra történő 
kvalifikációs versenysorozat. Ennek oka, hogy a T4 korcsoportnál az évközi versenyeken csak döntőket 
rendezünk az országos bajnokságon, viszont minden versenyszám előfutamos rendszerű. Az utóbbi 
években rendkívül megnőtt (50 feletti) a tanuló 1x indulók száma, ami három futamot jelent a 
továbbjutóknak naponta, de C döntő esetén is csak az első tizennyolc helyezett lesz értékelve. Kiemelés 
nélkül pedig a véletlenszerű sorsolás sajátosságai miatt egy előfutamba kerülhettek és döntő esélyes 
versenyzők eshettek el a továbbjutástól. Ennek elkerülése érdekébe korlátozzuk a 2023-as Országos 
Bajnokságon a férfi és női T4 1x indulói létszámát 18 főben, akik a kvalifikációs sorozat végeredménye 
szerint kiemeléssel kerülnek az előfutamokba. 
 
Megvalósítás menete T4 korcsoportban 
Kvalifikációs verseny állomások: 
 

1. Götz Gusztáv Emlékverseny,   - 2023.05.06-07 
2. Csepel Kupa,      - 2023.05.27 
3. Budapest-Bajnokság.     - 2023.06.17-18 

 
A versenyzők helyezési pontokat gyűjtenek (lásd alább). A három versenyből az a kettő verseny kerül 
beszámításra, amelyiken a legtöbb pontot szerezte a versenyző. Tehát, ha valaki egy versenyen nem 
vesz részt az nem kerül hátrányba. Az első verseny sorsolása teljesen véletlenszerű, a második és 
harmadik állomás már figyelembe veszi a korábbi helyezéseket. Az Országos Bajnokságon a T4 
korosztályúak két futamot húznak. Az előfutamokból az alábbi továbbjutási szisztéma kerül 
megvalósításra: 
 

• 1-2. „A” döntő,  

• 3-4. „B” döntő,  

• 5-6. „C” döntőbe kerül. 
 
A pontversenyben holtverseny esetén a jobb helyezések döntenek. A legjobb 18 versenyző 
automatikusan kvalifikálásra kerül az e-regatta rendszerben, amelyet egy nappal az Országos 
bajnokság nevezési határideje előtt az érintett versenyzők edzői írásban meg kell erősítsenek az 
utánpótlás kapitány felé. Amennyiben egy kvalifikált versenyző nem vállalja az 1x indulást, úgy a 
pontverseny sorrendjének következő versenyzője kap lehetőséget az az indulásra az Országos 
bajnokságon. 
 
 
 
 



 

 

Versenysorozat résztvevői 
A versenyszabályzatban rögzítettek a mérvadók, tehát az idén 13 (2010-ben született) és 14 (2009-ben 
született) éves leányok és fiúk számára van lehetőség a magyar bajnokságon ebben a korcsoportban 
versenyezni. 
 
Pontozás módja 
1. helyezett 7 pont 
2. helyezett 5 pont 
3. helyezett 4 pont 
4. helyezett 3 pont 
5. helyezett  2 pont 
6. helyezett  1 pont 
 
Fontos: abban az esetben, ha az Országos Bajnokság nevezési határideje után valamelyik versenyző 
lemondja a versenyt 1x-ben, a megüresedett hely nem tölthető fel (nincs pótnevezés)! 
A pontverseny aktuális állásáról minden verseny után tájékoztatót kapnak a klubok. 

A kvalifikációs versenysorozat vezetője: ifj. Pergel László (pergel.laszlo@hunrowing.hu) 

 

 

ifj. Pergel László 

Budapest, 2013.01.13 
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