
 

 

 
 
 

31. Magyar Evezős Ergométeres Országos Bajnokság 
 
 

2021. február 13. 
 
 
 

A verseny rendezője: Magyar Evezős Szövetség 
 
Telefon: +36 1 460 68 56 
Fax: +36 1 460 68 58 
E-mail: info@hunrowing.hu   
Web: www.hunrowing.hu 
 
Lebonyolítás módja: online versenyrendezés 
 
 Tanuló, Serdülő, Ifjúsági, U23, Felnőtt és Para-evezős 

kategóriákban nevezett versenyzőknek egyesületi 
helyszínen kell teljesíteni a versenyt. 
Masters és Amatőr kategóriákban nevezett versenyzők 
a kiírásban szereplő egyéb technikai és biztonsági 
feltételek megléte mellett bármely helyszínen 
teljesíthetik a versenytávot. 

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

Pótnevezésre nincs lehetőség. 
Versenyengedéllyel rendelkező versenyzők részére 
Nevezés kezdete: 2021.01.18. 09:00 óra 
Nevezési határidő: 2021.01.29. 23:59 óra 
 
Versenyengedéllyel nem rendelkező (amatőr) versenyzők részére 
Nevezés kezdete: 2021.01.30. 09:00 óra 
Nevezési határidő: 2021.02.04. 16:00 óra 



 

 
A nevezések maximális száma: 1000 nevezés 
 
Nevezési díj: 700.- Ft/ fő versenyengedéllyel (licensszel) rendelkező 

(evezés sportág versenyrendszerében résztvevő) 
2000.- Ft/ fő versenyengedéllyel nem rendelkező 
(evezés sportág versenyrendszerében részt nem vevő - 
amatőr) 
Az amatőr versenyzők nevezési díja banki átutalással 
fizetendő a Magyar Evezős Szövetség bankszámlájára 
(OTP Bank Nyrt 11784009-20606392) legkésőbb 2021. 
február 8.-ig. Az átutalás közleményében kérjük adják 
meg a versenyszámot, a nevet és a születési dátumot. 

Lemondási díj: Lemondás esetén a nevezési díj nem kerül 
visszatérítésre. 
 

 
A versenybíróság elnöke: Epervári Mónika 
A versenyigazgató: Herkules János 
 
Díjazás: Versenyszámonként az I-III. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek. A masters (versenyengedéllyel rendelkező és 
amatőr) versenyzők értékelése együttesen életkori 
kategóriánként történik. 

 Az érmek postai vagy egyéb úton kerülnek később 
kiküldésre. 

 
  



 

Különleges szabályok: 
 Érvényes orvosi igazolás és versenyzői engedély a sportág versenyrendszerében résztvevők 

számára kötelező! 
 A versenyzők futamba sorolása vrsenyszámonként történik, de az on-line lebonyolítás és a 

technikai feltételek miatt előfordulhat, hogy a versenyző más versenyszám futamában teljesíti 
a távot. A versenyző eredménye természetesen a saját versenyszámában kerül értékelésre. 

 Az egyes versenyszámok lebonyolítása eltérhet a kiírás sorrendjétől. 
 A sportág versenyrendszerében nem igazolt amatőr indulók/versenyzők sportorvosi igazolás 

hiányában saját felelősségükre indulhatnak el. A nevezés létrehozásával elismerik, hogy a 
versenyzésre alkalmas egészségi állapottal rendelkeznek. 

 Amennyiben a versenyző a futamát lekési, úgy nincs lehetősége más futamban a versenytáv 
teljesítésére. 

 Az azonos időeredményt elérők azonos helyezést érnek el. 
 Egyesületi helyszínen történő teljesítés szabályai: 

o A versenyzőnek a futama előtt 1 órával szükséges jelentkezni a jelenlévő 
versenybírónál. 

o A személyazonosság igazolása arcképes igazolvánnyal szükséges a jelenlévő 
versenybírónál. 

 Amennyiben nem egyesületi helyszínen történik a versenytáv teljesítése, kérjük, hogy a 
helyszínen tartózkodjon még egy személy. 

 A könnyűsúlyú kategória és mérlegelés (csak ks-ben van mérlegelés,) 
o A könnyűsúlyú versenyzők mérlegelése a rajtidő előtt legkorábban 2 órával, legkésőbb 1 

órával történik a versenybíró ellenőrzése mellett. 
o A mérlegelés az egyesület által biztosított digitális mérlegen történik, az adott egyesület 

versenyhelyszínre delegált MESZ versenybíró jelenlétében. A hivatalos kalibrálás 
helyettesítésére a mérleg pontosságát a hivatalos mérlegelés megkezdése előtt egy 10 kg-
os (feliratozott) súlyzótárcsával (a helyszínt adó egyesületnek kell biztosítania) a 
versenybíró jelenlétében ellenőrizni kell. 

o Amennyiben a versenyző testsúlya több mint a megengedett, úgy az eredménye 
automatikusan a normálsúlyú versenyzők között kerül értékelésre, de a futambeosztás 
nem változik. 

o könnyűsúlyú versenyzők megengedett maximális testsúlya: 
 

 Felnőttek és U23 Ifjúságiak 

Férfiak 75 kg 70 kg 

Nők 61,5 kg 59 kg 

 



 

Versenyszámok 
 

2021. február 13. 

Sorszám Versenyszám Versenytáv 
1. Női felnőtt PR1  2000 m 
2. Férfi felnőtt PR1 2000 m 
3. Női felnőtt PR2 2000 m 
4. Férfi felnőtt PR2 2000 m 
5. Női felnőtt PR3 ID  2000 m 
6. Férfi felnőtt PR3 ID 2000 m 
7. Férfi felnőtt PR3 VI  2000 m 
8. Férfi felnőtt PR3 PD 2000 m 
9. Férfi UP PR 3 ID 1000 m 

10. Férfi UP PR 3 PD 1000 m 
11. FT PR 3 ID 500 m 
12. Női felnőtt ks / NF ks 2000 m 
13. Női U23 ks/ N U23 ks 2000 m 
14. Női felnőtt / NF 2000 m 
15. Női U23 /N U23  2000 m 
16. Férfi felnőtt ks/ FF ks 2000 m 
17. Férfi U23 ks/ F U23 ks 2000 m 
18. Férfi felnőtt/ FF 2000 m 
19. Férfi U23 / F U23  2000 m 
20. Női ifjúsági ks/ NI ks 2000 m 
21. Női ifjúsági / NI  2000 m 
22. Férfi ifjúsági ks/ FI ks 2000 m 
23. Férfi ifjúsági / FI  2000 m 
24. Női serdülő I/ NS I 2000 m 
25. Női serdülő II/ NS II 2000 m 
26. Férfi serdülő I/ FS I 2000 m 
27. Férfi serdülő II/ FS II 2000 m 
28. Női tanuló 3/ NT 3 1500 m  
29. Női tanuló 4/ NT 4 1500 m 
30. Férfi tanuló 3/ FT 3 1500 m 
31. Férfi tanuló 4/ FT 4 1500 m 
32. Női masters / NM 1000 m 
33. Férfi masters / FM 1000 m 
34. Női felnőtt amatőr / NF amatőr 2000 m 
35. Férfi felnőtt amatőr/ FF amatőr 2000 m 
36. Női ifjúsági amatőr / NI amatőr 2000 m 
37. Férfi ifjúsági amatőr / FI amatőr 2000 m 

 



 

Korcsoportok 
  életkor  születési év 
Tanuló 3: 13 éves  2008 
Tanuló 4: 14 éves  2007 
Serdülő I:  15 éves  2006 
Serdülő II:  16 éves  2005 
Ifjúsági:  17-18 éves 2003-2004 
U23:  19-22 éves 1999-2002 
Felnőtt:  18 év felett 2002 és korábbi születésű  
Masters A:  min. 27 év 1986-1994  
Masters B: 36 év  1979-1985  
Masters C:  43 év   1972-1978  
Masters D: 50 év  1967-1971 
Masters E:  55 év  1962-1966  
Masters F: 60 év  1957-1961  
Masters G:  65 év  1952-1956 
Masters H: 70 év  1947-1951 
Masters I: 75 év  1942-1946 
Masters J: 80 év   1941-1939 
Masters K: 83 év  1938-1936 
Masters L: 86 év  1935-1933 
Masters M: 89 év  1932 
 
 

Ergo csúcsok 
Versenyszám Név Idő Év 
Férfi felnőtt Haller Ákos 5,49,2 2004 
Férfi felnőtt ks Varga Tamás 6,08,1 2010 
Női felnőtt Szabó Katalin 6,44,5 2007 
Női felnőtt ks Alliquander Anna 7,06,3 2007 
Férfi U 23 Szabó Márton 5,52,2 2019 
Férfi U 23 ks Matyasovszki Dániel 6,12,6 2014 
Női U 23 Benda Orsolya 7,04,6 2020 
Női U 23 ks Elek Boróka 7,23,2 2020 
Férfi ifjúsági Szabó Márton 6,04,9 2016 
Férfi ifjúsági ks Furkó Kálmán 6,23,5 2015 
Női ifjúsági Szabó Katalin 6,53,9 2004 
Női ifjúsági ks Papp Sarolta 7,27,5 2017 
Férfi serdülő I. Papp Benedek 6,20,2 2016 
Női serdülő I. Verőci Lídia 7,11,2 1999 
Férfi serdülő II. Újhelyi Mihály 6,26,0 2018 
Női serdülő II. Siska Bettina 7,19,2 2018 
Férfi Tanuló 4. Boros Áron 5,11,1 2019 
Női Tanuló 4. Lipták Kíra 5,49,6 2020 
Férfi Tanuló 3. Horváth Barnabás 5,33,0 2018 
Női Tanuló 3. Kovács Lujza 5,53,7 2020 

 
  



 

További információk: 
 
A verseny online formában kerül megrendezésre, a futamok teljesítéséhez 
számítógép/notebook és Internet kapcsolat szükséges, valamint USB kábel az ergométer 
és a számítógép/notebook összekötésére. 
 
A verseny megrendezésében a Time-Team holland cég a Magyar Evezős Szövetség partnere. A verseny 
lebonyolításában a cég webes alkalmazása kerül felhasználásra. 
 
Felkészülés a versenyre 
A sikeres versenyzés előtt szükséges ellenőrizni, hogy az egyes PM3, PM4, PM5 kijelzők a legfrissebb 
firmware szoftverrel verzióval rendelkeznek-e. Ezt ellenőrizheti az egyesület is, illetve amennyiben 
szükséges a szövetség is segítséget nyújt. A frissítés a Concep2 Utility segédprogram segítségével 
végezhető el, mely a következő linkről érhető el: 
https://www.concept2.com/service/software/concept2-utility. Angol nyelvű videó a frissítés 
elvégzéséről: https://www.youtube.com/watch?v=4o4q3SJ3P4g. Szint segítséget nyújt a partner cég 
kézikönyve, mely a következő linken érhető el: 
https://docs.google.com/document/d/1xESuIa6TyPy25QcsUPXddksckuJkhJxXrkyXCoaMD2Y/edit 
Javasoljuk, hogy a versenyzésre használt számítógépet/notebook-ot hálózatról üzemeltessük, illetve 
kapcsoljuk ki a képernyő kímélő programokat, valamint az energia gazdálkodási funkciókat. A verseny 
lebonyolításához Chrome böngésző szükséges, más browser alkalmazás nem alkalmas. 
 
Futam lebonyolítása 
A nevezést követően minden egyesületi induló, illetve amatőr versenyző kap egy egyedi titkos kódot, 
melynek segítségével tud csatlakozni a versenyhez. 
 
A futam lebonyolítása (ütemezése): 

 30 perccel a futam előtt be kell lépni a futam előszobájába az egyedi titkos kóddal 
 5 perccel a futam előtt lezárásra kerül a futamra történő bejelentkezés 
 2 perccel a futam előtt a versenyzőnek az ergométeren kell tartózkodnia 
 1 perccel a futam előtt fel kell készülni a startra, már nem szabad evezni a gépen, a nyelet a 

nyéltartóba kell helyezni 
 
A verseny indítása a korábbi évekhez hasonló, a bemelegítést követően meg kell várni, míg minden a 
futamban részt vevő gép ventilátora leáll, majd pedig a kijelző utasításait kell követni a rajtig. 
 
Amennyiben technikai hiba lép fel a futam alatt (kommunikációs hiba a számítógéppel, megszakad az 
Internet kapcsolat), úgy nem szabad abbahagyni az evezést, be kell fejezni a futamot. Az alkalmazás 
alkalmas arra, hogy utólag kiolvassa az időeredményt az ergométerből. 
 
A futamot követően 
 
Miután a futam befejeződött és a verseny operátorai jóváhagyják a futam eredményeit, a 
számítógépről automatikusan lekapcsolódik az ergométer, a versenyzőnek nem kell semmit tennie. 
 
Technikai hiba esetén az egyesületi helyszínen jelen lévő versenybíró hitelesíti az eredményt, majd az 
kerül feldolgozásra. 
 
További információ a következő linken található: 
http://hunrowing.hu/ergoobtechnikaiinformaciok 
 


