
 1 

 
 

EVEZŐSŐK 
ERDEI FUTÓVERSENYE 

 
A verseny időpontja: 2012. január 21. (szombat) 

A verseny helyszíne: Budapest – Hármashatárhegy 

A verseny rendezője: MESZ 

A versenybíróság elnöke: Pénzes László 

A versenybíróság titkára: Pál Tibor 

 
Nevezési határidő: 2012. január 20. 12:00  
 Pótnevezés: a versenytanács ülésen lehetséges, de az időmérő 

rendszer és a dugókák kiosztása miatt ezt kérjük minimálisra 
csökkenteni! 

 
Nevezés módja: Az indulók nevét a mellékelt összesítő táblázatba kérjük beírni és 

elküldeni a nevezes@hunrowing.hu címre! + 1 példányt a 
versenytanácsülésre is magukkal hozni. 

 
Időmérés: A tavaly alkalmazott elektronikus, (dugókás) rendszerrel:  
 Minden versenyző kap egy egyedi sorszámmal ellátott, műanyag, 

kulcshoz hasonló dugókát. Az adott versenyző nevére kiadott 
dugókát másnak átadni nem lehet! Ezek kiadása a 
versenytanácsülésen, egyesületenként, a benevezett versenyzőkhöz 
rendelten történik. Az átvételt a nevezési lapok aláírásával az 
egyesületi képviselő igazolja. 
A versenyzők a dugókát a verseny ideje alatt kötelesek maguknál 
tartani, annak megőrzéséről gondoskodni, elvesztésük esetén 5000 
Ft/db összeget kell fizetni. 

 A rajt előtt 10 perccel mindenkinek a rajthelyen meg kell jelennie, ott 
a nevezési lap szerint egyenként ellenőrizzük, hogy mindenki a neki 
rendelt dugókával rendelkezik és ott a dugóka esetleges korábbi 
adattartalmát töröljük. (korábbi időeredményeket ne tartalmazzon) 

 Célba éréskor a versenyző a dugókát a céldobozba bedugja ahol a 
hallott csipogás biztosítja, hogy a beérkezés időeredménye rögzítésre 
került. A dugókát a beérkezés után, a célban le kell adni! 

 
Nevezési díj a nevezési költségeket a MESZ viseli 
 
Versenytanácsülés: 2012. január 21. 8:30-9:00. A résztvevő klubok képviselőinek 

megjelenése FONTOS! 
helyszín: Oxygén Buda, Sport és Szabadidő Centrum 
1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11. 
 

Öltözési, fürdési lehetőség: Oxygén Buda, Sport és Szabadidő Centrum, de a táskákat, ruhákat 
nem lehet otthagyni az öltözőben. 

 

Megközelítés: A Zsigmond tér után az Ürömi útról, balra. 

 
Díjazás: I-III. helyezett éremdíjazásban részesül.  

 A 12:00 óra után célba érkező versenyzők eredményét nem 
értékeljük.  
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Díjátadás: az ergométer országos bajnokságon 
 
Egyéb tudnivalók: A versenyen való részvétel az evezős „A” és „B” kerettagok 

részére kötelező! (kivéve a szövetségi edzői team vezetőjének 
engedélyével edzőtáborban részt vevő versenyzőket) 

 
Rajt: A Fenyőgyöngye étterem előtt. 
 
Útvonal: Hármashatárhegyi út – Guckler K. sétány – Virágos nyereg – 

Vitorlázó repülőtér – Glück F. sétány. 
 
Versenytáv: Kb. 7 km 
 
Cél: Az erdészház fölötti tisztás 
 
Figyelem!  A versenyt feladó, és visszaforduló versenyzők kötelesek az 

indítóbírónál vagy a célban jelentkezni és a dugókát leadni! 
  

  Korcsoportok Előzetes rajtidők: 

1. FF és FI 10:00 óra 

2. NF és NI 10:15 óra 

3. FS 10:30 óra 

4. FT 10:40 óra 

5 NS és NT 10:50 óra 

 


