III. Nemzetközi Tájékozódási Evezős Regatta

A verseny időpontja:

2019. augusztus 31. szombat

(A rajt pontos időpontját a résztvevők számától és az időjárás előrejelzéstől függően a
későbbiekben hozzuk nyilvánosságra.)
A verseny helyszíne:
A verseny rendezői:
A versenybíróság elnöke:
Korhatár:

Tisza-tó, Sarud Élményfalu
GyeREKreáció Sport és Közösségfejlesztő Egyesület

Külker Evezős Klub Óbuda
Pénzes László
Evezős:
14 év
Kormányos: 14 év

A versenyen a szervezők biztosítják az orvosi ügyeletet, de a természeti adottságok miatt
a regattán mindenki csak saját felelősségére vehet részt!

A pálya:

20-28 km (időjárástól és a jelentkezők számától függően)
A verseny alatt a versenyzők érintik a Tisza-tó medencéit, öblítő
csatornáit és a Tisza-folyót is, valamint kikötést igénylő ellenőrző
pont is lehet. (A pontos távot és útvonalat az ellenőrző pontok
helyével a rajtcsomagban kapják meg a csapatok a verseny előtt.)

Hajótípusok/versenyszámok:

1. GIG 4x+
2. 4x+
3. Kielboat 2x+

A versenyen mindenki saját hajóval és evezővel indul, de a szervezők előzetes igénylés
alapján korlátozott számban biztosítanak hajókat és eszközöket is. (Kérjük a nevezési lapon
előre jelezni.)

Nevezés:
A versenyre történő nevezés az online jelentkezési lap beküldésével és a nevezési díj befizetésével
lehetséges. A jelentkezési lap itt tölthető ki: http://orientalrow.com/a-verseny/nevezes/

Nevezési díj:
Előnevezés (2019. augusztus 1-ig):
5.000 Ft / beülő
Nevezés (2019. augusztus 25-ig):
7.000 Ft/ beülő
Helyszíni nevezés:
10.000 Ft/ beülő
(Az aktuális résztvevők számától függően, korlátozott számban lehetséges.)
Készpénzben: a verseny helyszínén vagy a Külker Evezős Klub telephelyén
Átutalással: GyeREKráció Egyesület (K&H bank 1040 9015 5052 6785 8277 1003)
Kérjük, hogy utalás esetén a megjegyzés rovatba a CSAPAT NEVE MELLÉ írják be „III. Tiszatavi Evezős Regatta”!

A nevezési díj tartalmazza:
 Póló
 Rajtszám
 Pályakitűzés
 Időmérés
 Emlékérem
 Bográcsos vacsora
 A verseny záró partiján történő részvétel
Díjazás:
Kategóriánként az első 3 helyezett csapat érmet kap
 Minden további résztvevőnek a verseny logójával ellátott egyedi emlékérem
jár
A hajókban bármilyen versenyegyesülés engedélyezett. Az esélyek kiegyenlítése érdekében a
versenyen handycap rendszert alkalmazunk. A részletes időjóváírások a verseny honlapján
megtalálhatóak.


További információk:




Honlap: www.orientalrow.com
Email: orientalrow@kulkerek.hu
Facebook: https://www.facebook.com/orientalrowhungary/

