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Tass - MEC hosszú távú evezősverseny 2015 
2015. október 4. 

 
Sport XXI evezős hosszú távú forduló & Ötpróba Rióba - futam 

2015. október 4. 
A Tass-MEC hosszú távú regattával együttes, 9 kilométeres futam evezős 
fiataloknak (SportXXI hosszú távú forduló); ill. bárkinek, bármely kézzel 

hajtott hajóban (Rio ötpróba)! 
 

Általános információk mindhárom versenyre: 
A versenyegyüttes rendezője: Műegyetemi Evezős Club, Regatta Club - Soroksár 
Telefon, fax: +36 20 593 6130 
E-mail: mec@mec.hu  
Web: mec.hu  
Kapcsolattartó: Ambrus Gábor 
Telefon: +36 20 221 3498 
Felelősség: A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt. 
 A nevezéssel kinyilatkoztatja, hogy úszni tud, az 
 evezésben jártas, a vízi közlekedés szabályait ismeri, és 
 nincs tudomása a versenyzését kizáró egészségügyi 
 körülményről. A mindezekkel  kapcsolatos balesetekért, 
 károkért a Rendezőség nem vállal felelősséget 
Nevezés módja: a MEC-telepen személyesen; vagy mail:
 mec@mec.hu, vagy tel.: +36-20-221-3498  
Nevezési határidő: 2015.10.02., péntek, 12:00 
Versenytanácsülés időpontja: 2015.10.04. 7:30 
A versenybíróság elnöke:  Norman Károly 
A versenybíróság titkára:  Ambrus Gábor (Tass-MEC), Kovács Imre (SportXXI-, Ötpróba 
 Rióba -futam) 

 
Tass - MEC hosszú távú evezősverseny: 

Ráckevei-Soroksári Duna, 2015. 10. 04., vasárnap 

 
Versenytáv:  52 km, a tassi strandtól (1-es fkm.) a MEC csónakház 
 stégjének folyásirány szerinti felső éléig (52.8 fkm.) 
Díjazás:  a kategóriák első 3 helyezettje éremdíjazásban 
 részesül, a többi résztvevők oklevelet kapnak. 
 Az abszolút győztes egységé egy évre a 
 MEC Centenáriumi Vándorkupája, legénysége 
 plakettet kap a másolatával. A Kupa védője 2014. óta  a 
 MEC FI8+ egység (Lébenguth Richárd, Molnár András, 
 Kardos György Kristóf, Fülöp Gábor, Urbán Csongor, Kiss 
 Norbert, Gerei Tamás, Peák Barnabás, Kiss Gabriella (k)), 
 ideje: 3:49. 

mailto:xxxx@xxxx.xx
http://www.xxxx.xx/
http://mec.hu/centenariumikupa.html


 2015.10.04. 

 
  

Különleges szabályok:  Rajt: Tassi strand (1 fkm), a hajóosztályoknak külön: 
 egyeseknek 10:00, kétevezősöknek 10:15, nagy 
 egységeknek 10:30. 
 Tassra, a rajt helyszínére a hajók leszállítását és a 
 lejutást a versenyzők lehetőleg saját maguk oldják meg. 
 Korlátozott számban, díjazás ellenében a MEC is vállal 
 hajószállítást. 
Nevezési díj: 1000.- Ft / beülő 
Pótnevezési díj: 1500 Ft / beülő 
Lemondási díj:  nincs. 

 

Sorszám hajóosztályok: kategóriák rövidítve: 

1. egyesek F1x, N1x 

2. kétevezősök F-N-mix 2x, 2+-, kiel 

3. nagy egységek F-N-mix 4x+-, 4+-, 8+ 

 
SportXXI hosszú távú forduló (9 km): 

Ráckevei-Soroksári Duna, 2015. 10. 04., vasárnap 
 

Nevezhetnek:  kizárólag többes egységek, 2x, 4x+, fiú, leány, vegyes 
 kategóriákban. A hajók személyzetének átlagéletkora 
 legföljebb 14 év lehet, a legidősebb tag legföljebb 15 éves 
 lehet. (Korszámítás a MESZ Versenyszabályzata szerint, azaz 
 pl. 14 éves az, aki 2015-ben töltötte/tölti be a 14. életévét; 
 nevezéskor fel kell tüntetni a születési évet.) 
Versenytáv:  hurok útvonal a MEC csónakháztól a Kvassay-híd pillérének 
 megkerülésével a MEC-stég felső éléig - 9 km. 
Díjazás:  a kategóriák első 3 helyezettje éremdíjazásban 
 részesül. A távot teljesítő fiatalok utólag megkapják az 
 Ötpróba Rióba evezős feladat teljesítéséről szóló oklevelet 
 is. 
Különleges szabályok:  Üldözőverseny, a rajt 10:00-tól percenkénti indítással a 
 SportXXI - Rio Ötpróba egyesített nevezési lista 
 sorrendjében a MEC-stég vonalából, a Csepel- sziget melletti 
 motorcsónak mellől. 
Nevezési díj: nincs 
Pótnevezési díj: nincs 
Lemondási díj:  nincs. 

 
Ötpróba Rióba (9 km): 

Ráckevei-Soroksári Duna, 2015. 10. 04., vasárnap 
 

Nevezhetnek:  bárki, bármilyen kézzel hajtott hajófajtában (evezős, kajak, 
 kenu). 
Versenytáv:  hurok útvonal a MEC csónakháztól a Kvassay-híd pillérének 
 megkerülésével a MEC-stég felső éléig - 9 km.  
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Díjazás:  a kategóriák első 3 helyezettje éremdíjazásban 
 részesül. A távot teljesítők utólag megkapják a Rio Ötpróba 
 evezős feladat teljesítéséről szóló oklevelet. 
Különleges szabályok:  Üldözőverseny, a rajt 10:00-tól percenkénti indítással a 
 SportXXI - Rio Ötpróba egyesített rajtlista sorrendjében a 
 MEC-stég vonalából, a Csepel-sziget melletti motorcsónak 
 mellől. 
Nevezési díj: nincs 
Pótnevezési díj: nincs 
Lemondási díj:  nincs. 

 


