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 A túrafordulók a szokásos módon lezajlottak. 

Szabados Emlékverseny 

 Bár ez évben nagyon kevés résztvevővel zajlott a verseny, Varga Tamás világbajnokunk a férfi 

egypárevezős csúcsot megjavította 

 

Élet a homokon 

 A Duna Ipoly Nemzeti Parkkal közösen evezős-kerékpáros túrát szerveztünk a Szentendrei 

sziget védett részére, az egykori orosz katonai lőtérre. Janata Károly természetvédelmi őr szavait 

hallgatva ismerhette meg a csapat a homoki gyepek sajátos élővilágát, védelmének fontosságát, a 

sziget kialakulásának történetét. Elindult egy új kombinált túra. Kerékpárral a nagy dunai oldalon a 

Váci komptól Kisorosziig, itt vízre szállva evezés a Tahi hídig három megállóval ahol a túravezető 

bemutatja a terület geológiai ornitológiai és egyéb természeti sajátosságait pl hód élőhely. 

Évadzáró 

 A tavalyi helyszínen  az Újpesti öbölben került megrendezésre. A verseny ismét színes 

kiegészítő programok gazdagították. Köszönet a Budapesti Evezős szövetség és a Budapesti Evezős 

Egyesületnek a rendezésért. 

 

Klub rendezvények 

Pünkösdi Regatta 

 Az egyik legnépszerűbb tavaszi verseny az utánpótlás és veterán versenyzőket mozgatja meg. 

Népszerűsége töretlen. 

 

 

Külker Kupa 

 Hagyományos és egyre népszerűbb középtávú verseny.  A növekvő népszerűséget bizonyítja, 

hogy az éppen levonuló árvíz után nőtt a résztvevők létszáma. A poszt árvízi körülmények a 

hagyományosnak mondható gasztronómiai élménytől sajnos megfosztották a résztvevőket. 

 

Vízi Majális és Öböl Kupa 



 

 

 A Budapesti Evezős Egyesület ismét megrendezte majálisát és rövid távú népszerűsítő 

versenyét. A parti programokkal kombinált rendezvény valódi kikapcsolódást jelentett a 

látogatóknak, versenyzőknek. 

 

Voluta  

 Ötödször  került megrendezésre a mosonmagyaróvári Voluta fesztivál. Lajta és Duna túra, 

sárkányhajó verseny és egy hosszú távú négyes verseny tette evezésben gazdaggá a négynapos 

rendezvényt. 

 

Mountex Balaton Marathon 

 A Slide Sc ez évben is megrendezte a Balatoni 50 kilométeres versenyt melyen 

támogatásunkkal részt vett a Pénzügyőr Se 10 fős csapata. Fix üléses hajóban kategóriájuk harmadik 

helyén végeztek. 

 

2013. évi tervek. 

Feltétlenül folytatjuk a munkát a túrafordulók népszerűsítéséért.   

Részt veszünk a Nemzetközi Duna Túra magyar szakaszának lebonyolításában. 

Növeljük a résztvevők számát a május elején megrendezésre kerülő Kézi Hajtásúak napján. 

Újra életet lehelünk a Budapest-Baja túrába a Regatta szervezőivel egyetértésben. 

 

Köszönet mindenkinek aki részt vett az eseményeinken. 

Külön köszönet azoknak aki k aktívan közreműködtek a szervezésben lebonyolításban. 

Extra köszönet Ott Zsuzsannának a MESZ főtitkárának aki, rengeteg teendője mellett folyamatosan 

részt vett  munkánkban, és minden rendelkezésére álló eszközzel segített minket. 
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