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Bevezetés 

 

Bizottságunk a 2020. évnek nagy tervekkel és lendülettel vágott neki. Sajnos a februárban begyűrűző 

kornavírus-járvány, és az annak megfékezésére bevezetett kormányzati intézkedések követeztében végül 

nem tudtuk minden tervünket megvalósítani. Összesen három versenyt kellett törölnünk a programból, 

ezek a következők voltak: Leányfalui Túraforduló, Budapest-Baja Hosszútávú Regatta és a Mikulás Kupa. 

Mindezen nehézségek ellenáre igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni a 2020. évből, folyamatos és 

rugalmas újratervezéssel, átstrukturálással. Ennek eredményéről a következőkben olvasható részletes 

beszámolónk. 

 

 

Összefoglaló 

 

Versenyek 

Bizottságunk a 2020. évben folytatta a korábbi években már megrendezett, és nagy népszerűségnek 

örvendő versenyek megrendezését (Túrafordulók, Extrém4 versenysorozat), illetve új elemekkel is 

bővítette programpalettáját (Tisza-tavi Evezős Fesztivál). Az Országos Evezős Bajnoksága a már megszokott 

módon Bizottságunk biztosított hajót az amatőr kategóriákban induló versenyzőknek. 

 

Evezés népszerűsítése, elterjesztése 

A versenyek szervezésén túl tovább folytattuk az evezés minél szélesebb körben történő elterjesztését 

célzó munkánkat, új, eddig evezéssel nem érintett víztesteken való megjelenését. Ennek keretében a Tisza-

tavon, Sarudon újonnan létrejött egyesületnek segítettünk a hajóbeszerzésben (6 hajót kaptak ajándékba) 

és az oktatás beindításában is. Továbbá a Szigetmonostori Vízisport Egyesületnek (SZIV SE) is segítséget 

nyújtottunk az evezősoktatás elindításában, valamint a hajóbeszerzésben (10 hajót kaptak ajándékba). 

Utóbbi klubot már bevontuk a versenyek lebonyolításába is, hiszne a Horányi Túraforduló indulóit már a 

SZIV SE képviselői fogadták. 

 

 

 

 

 

 

 



A 2020. évben a következő programokat valósítottuk meg: 

1. Korábbi években is megrendezett programok folytatásaként: 

 Verseny neve Dátum Társszervező/Házigazda Indulók száma 

Külker Kupa 2020.07.4. KEK 44 fő/17 hajó/2 
klubból 

Túrafordulók (a 
tervezett 4 
fordulóból a 
járványhelyzet 
miatt 3 fordulót 
rendeztünk meg) 

Szentendrei 
Túraforduló 

2020.07.11-12. VSC 52 fő/15 hajó/8 
klubból 

Csepeli 
Túraforduló – új 
helyszín 

2020.07.19. MTK 26 fő/7 hajó/ 5 klubból 

Horányi 
Túraforduló 

2020.09. 05-06. VSC, SZIV SE 60 fő/14 hajó/9 
klubból 

Extrém4 
versenysorozat 
(az elmaradt 
Budapest-Baja 
helyett 2020-ban 
a Tass-MEC 
Hosszútávú 
Regatta került be 
a sorozatba) 

Szigetköz 
Regatta 

2020.08.20. MVSE 76 fő/18 hajó/7 
klubból 

IV. Tisza-tavi 
Nemzetközi 
Tájékozódási 
Regatta 

2020.08.29. Gyerekráció Egyesület, 
Sarud 
 

92 fő/20 hajó/7 
klubból 

Balaton Regatta 2020.09.27. Balaton SE 134 fő /45 hajó/11 
klubból 

Tass-MEC 
Hosszútávú 
Regatta 

2020.10.24. MEC 35 fő/11 hajó/8 
klubból  

 

2. A korábbi évekhez képest új programelem volt: 

 

I.Tisza-tavi Evezős Fesztivál  

A rendezvény célja 

A túrát evezős szempontból Magyarország legizgalmasabb és legváltozatosabb helyszínére, a Tisza-tóra 

tervezzük. A tó nagyon változatos, tartalmaz nagyobb vízfelületeke, egész szűk csatornákat, rengeteg 

vízinövényt, nádast, vízi világot madarakkal, hóddal. Ennek a víznek a bejárása óriási élmény minden 

evezősnek, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen extrém és csodálatos környezetben evezzünk. A túra 

másik célja a tó felhelyezése az evezős térképre, hiszen evezős szempontból jelenleg kihasználatlan, sok 

evezős egyáltalán nem is ismeri. A Magyar Evezős Szövetség szeretné felszámolni ezt a fehér foltot.  

Részletek: 

Időpont: 2020. augusztus 24-27. (a Tisza-tavi Nemzwktözi Tájékozódási Regatta hetében, az közvetlenül 

megelőzve, így akik a fesztiválon részt vesznek, azok jó esélyel indulnak a Regattán is). 

Helyszín: Tisza-tó, Sarud Élményfalu  

Szervezők: GyeREKreáció Sport és Közösségfejlesztő Egyesület,  

Résztvevői létszám: 30 fő 



Használt hajótípusok:  

• 4x+ 

• GIG 4x+ 

• Kielboat 2x+gig 4+, kielboat 2+ 

Részvételi költség: 5000 Ft/fő/nap (az ár tartalmazza: reggeli, szendvicsebéd, meleg vacsora, sátorhely, 

túravezetés, hajó- és evezőbérlés) 

Szállás: Sarud, Matula Bázis Ifjúsági Tábor és Kempingben  

A túráról 

Az eseményt csillagtúra jelleggel szervezzük. A központi helyszín Sarud, mely a következő lehetőségekkel 

bír: gyönyörű homokos strand, kemping a víz mellett, étkezési lehetőségek. Az evezésen túl 2-3 érdekes 

program is a túra részét képezi.  Szeretnénk megmutatni a résztvevőknek két érdekes víziműtárgyat, a 

kiskörei vízerőművet és hallépcsőt, látogatást tervezünk az elsősorban őshonos állatokat bemutató, Tisza-

tavi Ökocentrumba Poroszlón, valamint a tónak olyan, részben zárt természetvédelmi területein is evezős 

túrát teszünk, ahol nagyon ritkán vagy még sohasem járt evezős. 

 Részletes program: 

 

 

 

 

 

 

 

https://kiskore.hu/latogatoinknak/latnivalok/a-vizeromu
https://kiskore.hu/latogatoinknak/latnivalok/hallepcso
http://www.tiszataviokocentrum.hu/
http://www.tiszataviokocentrum.hu/

