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Budapest, 2010. június 29.
Körlevél
Magyar Evez s Szövetség 2010/1 számú körlevele
A körlevél tartalma:
- Tájékoztató az Országos Bajnoksággal kapcsolatos tudnivalókról
Az Országos Bajnokság helyszíne ezúttal is a szegedi, gr. Széchenyi István Evez spálya (Szegedi
Evez s és Kajak-kenu Olimpiai Központ) lesz.
A bajnokság id pontja:
2010. július 16-17-18
Nevezési határid :
2010. július 2. péntek 15:00 óra
A nevezéseket az Evez s Szövetség irodájába kérjük eljuttatni. (e-mail: info@hunrowing.hu, fax:
(06 1) 460-6858)
Új versenyszámok:
Felhívom szíves figyelmeteket, hogy két új versenyszám került kiírásra az Országos bajnokság
programjában:
- fiú és leány mini 11-éves 1x valamint
- vegyes mini kormányos négypárevez s (vegyes mini 4x+)
Részletek vegyes mini 4x+:
Versenytáv:
1000 méter
Korcsoport:
Mini (A 13 éves vagy annál fiatalabb fiúk és lányok, akik tanuló korcsoportban
még nem indultak.
Díjazás:
futamonként az I-III. helyezettek érmet kapnak, és minden szabályosan célba
érkez csapat 2 pontot hoz a klubjának.
Eszköz:
kormányos négypárevez s hajó, macon tollú párevez s lapát
Összeállítás:
a MESZ versenyszabálya szerint meghatározott „vegyes” összeállítás: a nevez
csapatokban a versenyz knek legalább a fele n legyen (a kormányos nem számít bele ebbe az
arányba).
Nevezési feltétel: a korcsoportra vonatkozó versenyszabály szerint (technikai minimum vizsga,
sportorvosi igazolás és leigazolás)
Nevezés módja: a normál nevezési menetben: az evez sök születési évét tüntessék fel, hogy a
csapat átlag-életkorával azonos ellenfeleket lehessen egy futamban indítani.
Indulási jogosultság
Az Országos Bajnokságon a Klubok csak abban a versenyszámban nevezhetnek, amelyben
el z leg a Vidék és/vagy Budapest Bajnokságokon a 2010-ben elfogadott új kvalifikációs rend
szerint meghatározott hajóegységekben indulási jogot szereztek:
Az Országos Bajnokságra való nevezés feltétele, hogy az adott egyesület szakáganként,
nemenként, és korosztályonként, (illetve feln tt számoknál súlycsoport szerint) a Budapest- vagy a
Vidék Bajnokságon – versenyegyesülés nélkül – kvalifikáljon.
Példa: Az a klub, amely elindít egy FS 2X egységet a Budapest- vagy a Vidék Bajnokságon, az az
Országos Bajnokságon indíthat FS 1X, FS 2X, és FS 4X+ számokban egységet.
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Korosztály (súlycsoport)

Indítható egységek

Tanuló

FT 1X, FT 2X, FT 4X+

Serdül

FS 1X, FS 2X, FS 4X+

Ifi

FI 1X, FI 2X, FI 4X-, FIKS 1X, FIKS 2X

Feln tt (normál súly)

FF 1X, FF 2X, FF 4X-

Feln tt (könny súly)

FFKS 1X, FFKS 2X, FFKS 4X-

Tanuló

NT 1X, NT 2X, NT 4X+

Serdül

NS 1X, NS 2X, NS 4X+

Ifi

NI 1X, NI 2X, NI 4X-, NIKS 1X, NIKS 2X

Feln tt (normál súly)

NF 1X, NF 2X, NF 4X-

Feln tt (könny súly)

NFKS 1X, NFKS 2X, NFKS 4X-

Tanuló

FT 4+, FT 8+

Serdül

FS 2-, FS 4+, FS 8+

Ifi

FI 2+/-, FI 4-/+, FI 8+, FIKS 2-

Feln tt (normál súly)

FF 2+/-, FF 4+/-, FF 8+

Feln tt (könny súly)

FFKS 2-, FFKS 4-, FFKS 8+

Tanuló

NT 4+, NT 8+

Serdül

NS 2-, NS 4+, NS 8+

Ifi

NI 2+/-, NI 4-/+, NI 8+

Feln tt

NF 2-, NF 4-, NF 8+

A Masters és a Túra versenyszámokban való induláshoz nem kell kvalifikálni.
A Mini versenyszámokban való indulás feltétele, hogy legalább egy korábbi versenyen
induljon el az adott versenyz (nem el írás, hogy ez a Budapest- vagy a Vidék Bajnokság
legyen).

Válogató az egyetemi férfi ks kétpárevez sre
Mivel az eddigi válogató versenyek során az egyetemi VB-n férfi ks kétpárevez sben indítandó
csapat nem derült ki egyértelm en, ezért a szövetségi kapitány erre a számra válogató versenyt ír
ki!
A válogató verseny helyszíne: Szeged Maty-éri evez spálya
A válogató verseny id pontja: 2010.07.15. (OB el tti nap csütörtök) délután 16:00.
Erre a versenyre versenytanácsülés, id pontja, helye: 2010.07.15. csütörtök 15:00, céltorony
épülete.
Nevezési határid : 2010. július 02. 15:00
A ks dublóból kimaradó versenyz k egy részének elvileg lehet ségük lesz FF egyetemi
nyolcasban indulniuk a VB-n.
Versenytanács: 2010. július 15. 18:00 óra
A versenytanácson a klub azon képvisel i legyenek jelen, akik a klub nevében jogosultak az ott
felmerül kérdésekben felel sen nyilatkozni.
A versenyszabály értelmében adott versenyre csak olyan versenyz nevezését fogadhatja el a
versenybíróság, aki a nevezési határid ben minden szükséges feltételnek eleget tesz: rendelkezik
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érvényes regisztrációs kártyával és sportorvosi engedéllyel (amely a verseny id pontjára nézve
érvényes dátumú), valamint - ha ez rá vonatkozik - a technikai minimum vizsga-igazolással.
A korábban kiküldött és a Budapest Bajnokság után aktualizálva ismét kiküldésre kerül , az
Evez s Szövetség rendelkezésére álló versenyz i nyilvántartásban ellen rizhetitek, hogy akiket
nevezni szeretnétek, megfelelnek-e ezeknek a feltételeknek. Kérem, hogy Kincses Lillával
egyeztessetek a sportorvosi igazolásokkal kapcsolatban.
Kérjük a nevezési határid és a nevezésre vonatkozó szabályok pontos betartását! A
nevezési zárlat után beérkez , valamint a szabálytalan (pl. orvosi igazolás hiánya; kormányos
neve nélküli nevezés stb.) nevezéseket a versenybíróságnak nem áll módjában elfogadni. A
veteránoknál kérjük, a születési évet tüntessék fel a nevezési lapon (ne a kategóriát).
A hatékonyabb ellen rzés érdekében kérjük, hogy egy névsort/ összesített nevezési listát küldjetek
a nevezéssel egyid ben az indítani kívánt versenyz k nevével.
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON PÓTNEVEZÉSRE NINCS LEHET SÉG!
A nevezési díj 300 Ft/beül , lemondás esetén a nevezési díjat nem fizetjük vissza, külön
lemondási díj nincs, ha egy csapat a versenyszabályban meghatározott id pontig nem adja be a
versenybíróságnak a lemondását és a rajtnál nem jelenik meg, 3000.- Ft/beül extra díj-fizetési
kötelezettséget von maga után.
Amennyiben egy versenyszámban több csapatot neveztek kérjük, hogy a nevezési lapon az
er sorrend szerint szerepeltessék a versenyz ket (A, B, C…), ami a kiemelésnél fontos szerepet
játszik majd.
Kérjük, hogy a nevezési lapokon pontosan t ntessétek fel az edz
pontszámításnál ezt vesszük figyelembe.

nevét, mivel az edz i

Sorsolás:
2010. július 7 (szerda), 15:00 óra (MESZ iroda)
Edzés
A pályát 2010. július 12-én (hétf ) délutántól lehet igénybe venni, a pálya bérleti díja edzésre
egyesületenként 1200 Ft/óra + 25 % áfa. (csütörtökön nem kell külön fizetni a pályahasználatért –
erre az id szakra a MESZ vállalja a ktg-eket) Kérjük az egyesületeket, a pályára érkezés tervezett
id pontjáról (hajószállító, els sátrazók érkezése), a vízfelület tervezett igénybevételér l (mely
napokon, hány óra edzésid t igényel) 2010. július 7-én 15:00 óráig a szövetséget értesítsék.
Szállás:
A pályán sátrazásra van lehet ség az alábbi feltételekkel:
Minden sátrazót a MESZ felé be kell jelenteni!
Sátort lehet állítani a következ helyeken:
- az étkez nagysátor és a nádfedeles épület közti nyílt területen, valamint a
- 200m-nél lév kerítésen kívül.
Nem lehet sátrat állítani az út túloldalán lév , a konténeres WC-k mellett lév – a sövény alatti/
melletti területen – keskeny füves sávon, valamint a tribün teljes területén és a hajótároló helyeken
(cs r, déli zárógát) sem.
Minden klub a saját versenyz i, azok kísér i és egyéb a klubbal kapcsolatba hozható személyek
sátrazásáért felel sséget vállal, utánuk a sátrazás díját megfizeti.
A sátrazók számát (versenyz , edz , kísér ) és a csapatért felel s személy nevét a Szövetség
részére írásban kérjük bejelenteni 2010. július 2. 15:00 óráig.
A sátrazás díja: 600 Ft + áfa/f /éj.
A pálya végében, a tornaterem alatt lév öltöz ket és zuhanyzókat leromlott állapotuk miatt nem
lehet használni.
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A PÁLYA TELJES TERÜLETÉRE KUTYÁT BEVINNI TILOS! A pálya területe alatt kell érteni a
teljes vízfelületet és a körülötte lév füves partot a fasorral és árokkal határolt területig, a déli
oldalról nyíló díszkapu és északon az 5-ös út közötti területet. A tilalomra a pálya bejáratánál tábla
figyelmeztet.
Étkezés a pályán:
Étkezés megrendelésére a Szövetségen keresztül van lehet ség a következ feltételekkel:
Reggeli
Ebéd:
Vacsora:

Szendvicsek, tej, kakaó, tea
F étel, köret, savanyúság süti vagy gyümölcs
Leves, f étel, köret, savanyúság süti vagy gyümölcs

650.1250.1500.-

Rendelési határid : 2010. július 7. 15:00 óra
Rendelés módja: kizárólag írásban (e-mail: info@hunrowing.hu vagy fax: 06-1-460-6858)
Fizetés a helyszínen, készpénzben a Sport & Life Party Service képvisel jénél.
Rajtszámok:
Minden klub, csapat gondoskodjon a versenyszabályban meghatározott, jól látható rajtszámról.
Igény esetén a MESZ-t l lehet kölcsön kérni rajtszámokat. Az elvesztett rajtszámokért 1000 Ft/ db
összeget számlázunk ki.
Hajótárolás:
A pályán elhelyezett fedett és szabadtéri hajótároló bakok száma nem emelkedett az elmúlt évhez
képest.
Kérjük a klubokat, hogy a pályára történ érkezés sorrendjében a hajótároló kapacitást a lehet
legnagyobb hatékonysággal használják ki. A hajótárolók el re történ foglalását mell zzék!
Igazolás a köztartozás-mentességr l
A sporttörvény el írásának megfelel en a hivatásos, vagy a szabadid s sport
versenyrendszerében csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs három hónapot
meghaladó köztartozása, továbbá – ha gazdasági társaság – nem áll felszámolás alatt. Az indulási
jogosultságot az érintett sportszervezet másra nem ruházhatja át. Az országos bajnokságra
nevezést csak úgy áll módunkban elfogadni, ha az adóhatóságtól és a vámhatóságtól beszerzett
60 napnál nem régebbi, köztartozás-mentességet igazoló dokumentumot („0”-ás igazolás) a
MESZ irodába legkés bb a sorsolás id pontjáig (július 7. 15:00) az egyesület benyújtja.
A hazai versenyeken egységes klubszerelésben kell a csapatoknak rajthoz állni, válogatott
mezben csak abban az esetben indulhatnak a versenyz k, ha az adott versenyen válogatottként
vesznek részt!
Nemzeti szín re festett lapáttollal csak válogatott versenyez evezhet.
A Magyar Evez s Szövetég 2010/04/15/03 számú elnökségi határozata alapján 2010. június 1-t l
a versenyz k ruházatára és a lapáttoll-festésre vonatkozó el írások be nem tartása szankciókat
von maga után!
Egyesületi zászlók. Szeretnénk a bajnokság 3 napja alatt az evez spályát a résztvev
egyesületek zászlaival díszíteni. Kérjük, minden egyesület hozza magával a zászlóját a versenyre,
vagy juttassa el július 9-ig a MESZ irodába.
KÉRJÜK A KLUBOKAT, HOGY A HIVATALOS LAPÁTFESTÉS-MINTÁJUKAT JUTTASSÁK EL
AZ INFO@HUNROWING.HU E-MAIL CÍMRE
A lapátfestés-mintát akár egy digitális fotón is be lehet küldeni.
Szeretnénk a hazai klubok lapátfestéseivel díszített ajándéktárgyakat, plakátot stb. készíttetni,
valamint a MESZ honlapján is megjelentetni.
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Vándordíjak. Emlékeztet ül kérjük, a 2009. évi Országos Bajnokságon vándordíjakat nyert
csapatok egyesületeit, hogy a vándorserlegeket, díjakat, kupákat a bajnokságot megel z en,
legkés bb július 9-ig, a MESZ irodába eljuttatni szíveskedjenek. Ha erre nincs mód, legkés bb
Szegeden, július 15-án a versenytanács kezdetéig kérjük a szervez knél leadni.
Molinó/Reklám kihelyezési lehet ség. A MESZ hatályos Reklámszabályzata értelmében
lehet ség van egyesületenként 1db egyesületi szponzor, támogató molinójának elhelyezésére a
versenypályán. Az osztószigetre kirakható molinó mérete: 500 cm x 130cm (célszer
kamionponyva anyagot használni, ringlikkel ellátva). A MESZ egyesületei szponzorai részére,
igény esetén, további reklámhelyeket is felajánl a rendezvény ideje alatt. Minden reklámkihelyezési igényt el zetesen a f titkárral kell egyeztetni, legkés bb 2010. július 6-ig.
Kiemelés: Az Országos Bajnokságon kiemelést alkalmaz a versenybíróság a szövetségi kapitány
javaslata alapján az alábbiak szerint:
Serdül k, ifjúságiak és feln ttek esetén kisegységben minden válogatott kerettag kiemelt. A
válogatottak esetében a rangsort a válogató versenyen, versenyeken elért egymás elleni
eredmények határozzák meg. Nem válogatottak esetében (összes korosztály, kivéve mini) a
rangsort az évközi versenyek eredményei alapján állapítja meg a szövetségi kapitány a
következ képpen: 4 meghatározott versenyen (tanulóknál 3) a 3 legjobb eredmény pontszáma
alapján kialakul egy rangsor:
1. hely
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely

7 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

Ifjúsági és feln tt korcsoportban ez a négy verseny a FEC kupa, Szegedi NK, Budapest- és
Vidékbajnokság
Tanuló korcsoportban: FEC kupa, Budapest- és Vidékbajnokság
Serdül korcsoportban pedig a FEC kupa, ORV válogató, Budapest- és Vidékbajnokság
Vízreszállás: A vízreszállásnál szigorúan ellen rzik a versenybírók a hajó és legénysége
felszereltségét (orrlabda, lekötött lábtartó, egységes klub-ruházat, lapátfestés stb.) ezért kérjük, a
versenyszabályban leírtak pontos és körültekint betartását.
Az U23 Világbajnokságon induló válogatottak indulási jogosultsága az Országos
Bajnokságon: A 2010. évi Országos Bajnokságon az U23-as világbajnokságon induló
válogatottak, saját vb számukon, válogatott csapategységükön kívül még egy tetsz leges
versenyszámban indulhatnak saját klubjuk színeiben, azzal a kikötéssel hogy a világbajnokságig a
válogatott csapat rendelkezésére kell hogy álljanak.
Az Országos Bajnokság egyesületi pontversenyében alkalmazott pontértékek:
Tanuló, serdül , ifjúsági, ifjúsági könny súlyú, feln tt, feln tt könny súlyú és veterán
versenyszámokban a pontszámítás az alábbi elosztásban történik:
1. hely
7 pont
2. hely
5 pont
3. hely
4 pont
4. hely
3 pont
5. hely
2 pont
6. hely
1 pont
Kisdönt 1. hely
1 pont
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A mini korcsoportban induló és célba érkez minden versenyz egyesülete, a helyezést l
függetlenül 1 pontot kap.
A túra versenyszámokban minden induló (és célba érkez ) egység egyesülete a helyezést l
függetlenül 1 pontot kap.
A vegyes mini 4x+ -ban induló csapatok mindegyike – helyezést l függetlenül - 2 pontot kap.
Az Országos Bajnokság lebonyolítási és továbbjutási szisztémája:
Az el futamokat nyolc pályán bonyolítjuk, a dönt k a korábbi években megszokott hat indulóval
kerülnek lebonyolításra.
A konkrét továbbjutási szisztémát csatolva találják!
Próbarajt: 2010. július 15-én délután lehet séget biztosítunk a rajtponton és az indítórendszer
kipróbálására. A pontos id pontokat a m sorfüzetben tesszük közzé.
Közlekedési rend: A pályán 2010. július 12-18. között a csatolt pályarendet kell betartani!

További kérdések esetén a Szövetség munkatársai készséggel állnak rendelkezésetekre!
Üdvözlettel:

Ott Zsuzsanna
F titkár
Mellékletek:
- versenykiírás
- továbbjutási szisztéma 8-as el futamok esetén
- pályarend a 2010. évi Országos Bajnokságon (edzésre és versenyre)
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