ŐSZI HOSSZÚTÁVÚ
ÉS HERAKLÉSZ KERETFELTÖLTŐ VERSENY
Szolnok, 2018. október 20.
Általános információk:
A verseny rendezője:
Telefon, fax:
E-mail:
Web:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Versenytáv:
Díjazás:

Magyar Evezős Szövetség
+36 1 460 6856, +36 1 460 6858
info@hunrowing.hu
www.hunrowing.hu
Mátyók Henrietta
+36 1 460 68 56
6 km; Para, Sport XXI és újonc versenyszámokban 4 km
I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek

Nevezés módja:

https://nevezes.hunrowing.hu/, amely rendszeren keresztül
kell a pótnevezéseket és a lemondásokat is rögzíteni a
versenyszabályban meghatározott határideig!

Nevezési határidő:

2018.10.10. 15 óra

Nevezési díj:

700 Ft / beülő
A Sport XXI. versenyszámokban nincs nevezési díj!

Sorsolás időpontja:

2018.10.10. 16 óra MESZ iroda

Versenytanács ülés időpontja:

2018.10.20. 9.00 óra Szolnok, Holt-Tisza evezőstelep

Költségek:

a rendezés költségeit a MESZ, a részvétel költségeit az
egyesületek/klubok fedezik
dr. Klucsai Róbert

A versenybíróság elnöke:

Egyéb információk:
Az óvás díja 5000 Ft.
A pótnevezés díja a nevezési díj ötszöröse.
Lemondás esetén a nevezési díjat nem térítjük vissza.
Ha egy csapat a versenyszabályban meghatározott időpontig nem adja be a versenybíróságnak a
lemondását és a rajtnál nem jelenik meg, vagy mérlegelésre kötelezett, de nem mérlegel, a nevezési
díj tízszeres értékének megfelelő extra díj-fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben
mérlegel, de nem tudja hozni a kiírt súlyt és nem mond le, az azonos normál súlyú számba kerül a
csapat.
A felnőtt, az utánpótlás és a Para válogatott keretek részére, illetve a kerettagságra pályázóknak az
indulás kötelező!
Az indulási kötelezettség alól csak a szövetségi kapitányok adhatnak felmentést.
A verseny lebonyolításakor a versenyzők indulási sorrendje a szövetségi kapitányok kiemelése alapján
kerül meghatározásra.
Az Őszi HT versenyen minden korosztály a 2019-es évnek megfelelően nevezhető (lásd még:
Keretfeltöltő!). Az utolsó éves (2004-es) Tanulókra vonatkozó felnevezési tilalom feloldásra kerül és a
serdülőbe nevezett tanulók használhatnak ,,bárd" lapátot.
A kiírt versenyszámok nevezési létszámtól függetlenül megrendezésre kerülnek. Kettő, vagy kevesebb
induló esetén a szövetségi kapitányok dönthetnek a versenyszám összevonásáról másik számmal.

Az eredményhirdetések időpontjának meghatározására a sorsolást követően kerül sor.

Keretfeltöltő:
Utánpótlás:
A válogatott kerettagoknak, illetve a kerettagságra pályázóknak az indulás kötelező!
A válogatottságra pályázók a 2019-es korosztályuknak megfelelően kell hogy induljanak. Ez a 20012004-as évfolyamokra vonatkozik. Kerettagságukat az Ifjúsági VB pontszerzői, illetve az ORV
aranyérmaesek automatikusan megőrzik, a Heraklész keret fennmaradó helyei, illetve az őszi
edzőtábori helyek, a verseny után az eredmények alapján kerülnek feltöltésre. Az értékelés az 1x és
2- versenyszámokban kialakuló rangsor alapján történik (az 1x és 2- a korosztályos világ legjobb idejei
alapján handycap számítással lesznek összehasonlítva).
Felnőtt, U23:
A válogatott kerettagoknak, illetve a kerettagságra pályázóknak az indulás kötelező!
Felmentést kizárólag a felnőtt Világbajnokságon indult versenyzők kapnak a Felnőtt Szövetségi
Kapitánytól.
Az őszi felkészülési edzőtáborba a fennmaradó férőhelyekere a kerettagok mellé meghívást az 1x és
2- versenyszámok eredményei alapján lehet szerezni a Felnőtt Szövetségi Kapitány verseny
értékelését követő kijelölése szerint.

Könnyűsúlyú súlyhatárok:
NFks 61.5 kg, FFks 75 kg, FFks 2- 72 kg, de az egyéni súly max 72.5 kg lehet.
NIks 1x 58 kg, FIks 1x 69 kg, FIks 2- 67 kg. Csapatban az egyéni súly nem haladhatja meg az 1x
maximum súlyhatárt.

Versenyszámok
Sorszám
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Versenyszám
Para evezős versenyszámok (FAS1x, NAS1x, FFTA1x, NTA1x, FLTA1x,
NLTA1x, FID1x, NID1x, FBlind2x, NBlind2x).
Sport XXI.
NT 4x+
FF ks 2FF 2Sport XXI.
FT 4x+
FF ks 1x
FF 1x
Sport XXI
VT 4x+
FI ks 2FI 2FS 2FI ks 1x
FI 1x
FS 1x
FS 4x+
NF2NF ks 1x
NF 1x
Újonc Vegyes 4x+
NI2NS 2NI ks 1x
NI 1x
NS 1x
NS 4x+

