Programtájékoztató
2021

Bevezető
Az elmúlt években jelentősen nőtt a szabadidős vízisport népszerűsége. Amellett, hogy egyre
többen szállnak vízre hétvégénként, megnőtt az igény a teljesítménytúra jellegű, mindenki
számára elérhető vízi programokra. Mi sem mutatja jobban, hogy a Balaton-Átevezésen három
év után már többségben vannak azok a hobbi- lapátolók, akiknek nincs kajak-kenus
sportmúltjuk. Látva a töretlen, felfelé ívelő népszerűségét az ilyen jellegű szabadidős
eseménynek, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021-ben a Tisza-tavon is átevezést szervez,
illetve 2022-re cél a Bécs-Budapest maratoni leevezés életre hívása. Az említett három nagy
szabadidős rendezvény képezi a Hazai Vizeken program alapját.

Hazai Vizeken Beevezés program
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség további célja a Hazai Vizeken program keretin belül, hogy
olyan legalább 300-500 fős szabadidős versenyek jöjjenek létre országszerte, amelyek
lehetőséget biztosítanak a lelkes szabadidős sportolóknak, hogy megméressék magukat,
ugyanakkor a rendezvény egész napos vízparti családi program keretében kínáljon tartalmas
időtöltést a résztvevők számára. El szeretnénk érni, hogy olyan 500 főt megmozgató
vízisportos tömegrendezvények jöjjenek létre a program keretében, amelyek egyrészt a
régióban bekerülnek a vízkedvelők naptárába, ugyanakkor versenysorozatként is működnek és
a résztvevők motiváltak arra, hogy a különböző régiók rendezvényei közül a lehető legtöbbre
ellátogassanak.
Helyszínek és időpontok
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021-ben az alábbi helyszíneken és időpontokban indítja el
a Beevezés sorozatot a helyszínre jellemző vízről elnevezve az egyes eseményeket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nagy Duna Beevezés, Dunakeszi
Tisza-tó Beevezés, Sarud
Bodrogzug Beevezés, Tokaj
Rába Beevezés, Csörötnek
Ráckevei-Duna Beevezés, Szigetszentmiklós
Sugovica Beevezés, Baja
Szigetköz Beevezés, Dunakiliti
Dunakanyar Beevezés, Leányfalu

2021. május 15.
2021. május 29.
2021. június 12.
2021. június 26.
2021. július 3.
2021. július 17.
2021. augusztus 28.
2021. szeptember 4.

Részvétel
•
•
•
•

•

A versenykategóriát az eszköz meghajtásához használt lapát határozza meg.
Hajóbérlési lehetőségekről az adott esemény versenykiírásából lehet tájékozódni.
A részvétel 16 éven aluliaknak csak mentőmellényben lehetséges, amelyről
mindenkinek magának kell gondoskodnia.
A vízi eszközökben maximálisan a gyártó által meghatározott számú személy
tartózkodhat. SUP deszkán (függetlenül a deszka teherbírásától) egy fő evezhet.
Kivételt képez ez alól a gyártó által hivatalosan többszemélyesnek megjelölt SUP
deszka és a dragon SUP. Ennek a jelölésnek egyértelműen szerepelni kell a deszkán.
Beülős kajak használata esetén javasolt a spriccdeck használata.
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•

Kisállatot nem lehet a hajóban tartani.

Kiskorúak részvétele
Az eseményeken 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt.
Az eseményeken 6-14 éves kor közötti személy csak csapathajóban nagykorúval, vagy igazolt
versenyzőként, egyesületi csapatban vehet részt az alábbiak szerint:
6-14 éves kor között MINDEN ESETBEN a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői
hozzájáruló nyilatkozat leadása mellett lehet a versenyen elindulni.
a) Részvétel csapathajóban:
o Feltétele, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a helyszínen leadja a
regisztrációs pultnál és legalább egy nagykorú tartózkodik vele a
csapathajóban
b) Részvétel egyesületi csoportban egyszemélyes hajóval:
o Ennek feltétele, hogy egyesületi csoport tagja, amely közösen indul a
Beevezésen. A nevezés lépései:
1. A felelős edző benevezi magát az eseményre
2. A csoport tagjai online benevezik magukat az eseményre
3. Az edző a regisztrációs pultnál leadja kitöltött, aláírt edzői
felelősségvállalási nyilatkozatot és a csoport minden tagjának szülői
hozzájáruló nyilatkozatát
4. Az edző felveszi a 6-14 közötti csoporttagok rajtszámát
5. A csoport vezetője a csoport tagjait a Beevezésen végig kíséri
A Beevezésen 14-18 éves kor közötti személy a szülői hozzájáruló nyilatkozattal vehet részt,
amelyet a helyszínen kell leadni a regisztrációs pultnál. Ez abban az esetben is szükséges, ha a
szülő és a kiskorú egy csapathajóban eveznek.
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Verseny kategóriák, távok
Az egységek kategóriába sorolását az „amilyen lapát-olyan kategória” elv határozza meg.
1. KAJAK
o női egyes
o férfi egyes
o vegyes csapat
A vegyes csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül
a benne ülők nemétől, számától
2. KENU
o női egyes
o férfi egyes
o vegyes csapat
A vegyes csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül
a benne ülők nemétől, számától

3. SUP
o női egyes
o férfi egyes
SUP kategóriában kerül díjazásra, minden SUP lapáttal, állva hajtott egyes SUP.

4. SÁRKÁNYHAJÓ
o 10 –es hajó
o 20 –as hajó
Sárkányhajó kategóriában kerül díjazásra minden 10-es vagy 20-as sárkányhajó,
függetlenül a legénység összetételétől és létszámától.

Versenytávok verseny kategóriákban
•
•

Hosszú táv - minimum 18 km, maximum 30 km
Rövid táv – minimum 6 km, maximum 10 km

Az egyes fordulók szervezőinek lehetősége van egyéb kategóriában, más távon vagy egyéb
versenyfeltételek szerint indítani versenyt az adott helyszín adottságainak megfelelően (pl.:
tájékozódási túra, technikai, ügyességi verseny), melyek külön-külön kihirdetésre és díjazásra
kerülnek. Azon résztvevők, kezdők, kísérők és érdeklődök számára javasoljuk, akik nem
kívánnak részt venni a HV pontszerzésben. Egyéb kategóriákban az elsődleges cél a víz, mint
közeg elsajátítása, megismerése, élmények szerzése és persze a saját korlátok feszegetése.
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Nevezés
Nevezési díj verseny- és egyéb kategóriában
• előzetes nevezési díj: maximum bruttó 3.900 Ft/fő
o fordulót megelőző csütörtök 22:00 óráig befizetett nevezések esetén, utána csak
helyszíni nevezés lehetséges
• helyszíni nevezési díj: maximum bruttó 4.900 Ft/fő
Egy személy vagy csapat egy verseny kategóriába tud nevezni eseményenként!

Csapatok nevezése:
Az egy csapatban ülők 50%-a a futamok során állandó kell legyen, a többi versenyző
tetszőlegesen változtatható:
•

párosoknál 1 fő cserélhető a futamok között, (az év során összesen maximum 3 fő)

• hármasoknál szintén 1 fő cserélhető a futamok között, (az év során összesen maximum
5 fő)
• négyeseknél 2 fő cserélhető a futamok között, (az év során összesen maximum 7 fő);
“csapatkapitányt” minden hajóban kötelező kijelölni.
A 8 esemény során kötelező betartani a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, mindezek mellett
kötelező betartani a fordulók rajtja előtt elhangzott vízterület sajátosságaira és főleg veszélyeire
vonatkozó információkat. Erről nyilatkozniuk kell a versenyzőknek a nevezés során.
A nevezési díj ellenében az alábbi szolgáltatásokat biztosítják a szervezők:
• Vízirendészet és vízimentő szolgálat által biztosított vízi útvonal
• A táv teljesítőinek befutó érem
• A verseny arculatával ellátott rajtszám
• Egyedi, névre szóló letölthető online emléklap
• Orvosi szolgálat
• Időmérés
• Frissítőpont és egyszeri meleg ebéd
• Kategória helyezettek díjazása
• A HV eseménnyel összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokat
• Kedvezményes szálláslehetőség a helyszínen
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Értékelés és pontrendszer verseny kategóriában
Az egész versenysorozat összetett győzteseinek sorrendjét pontozásos módszerrel állapítjuk
meg a következő módon.
Hosszú táv

Rövid táv

1. helyezett: 50 pont,
2. helyezett: 45 pont,
3. helyezett: 40 pont,
4. helyezett: 38 pont,
5. helyezett: 36 pont,
6. helyezett: 34 pont,
7. helyezett: 32 pont,
8. helyezett: 30 pont,
9. helyezett: 28 pont,
10. helyezett: 26 pont,
11. helyezettől 10 pontot kap, aki az
adott távot teljesítette.

1. helyezett: 25 pont,
2. helyezett: 20 pont,
3. helyezett: 15 pont,
4. helyezett: 13 pont,
5. helyezett: 11 pont,
6. helyezett: 9 pont,
7. helyezett: 7 pont,
8. helyezett: 5 pont,
9. helyezett: 3 pont,
10. helyezett: 2 pont,
11. helyezettől 1 pontot kap, aki az
adott távot teljesítette

Díjazás
• A verseny kategóriákban (rövid- és hosszú táv) minden, a távot teljesítő személy befutó
érmet és online letölthető emléklapot, valamint összetett pontot kap.
• A verseny kategóriák (rövid- és hosszú táv) 1. helyezettjei kupával térhetnek haza.
• Egyéb kategóriában a helyezettek befutó érmet és online letölthető emléklapot kapnak.
• Az összetett pontgyőztesek 1-3. helyezettjei érmet és kupát kapnak.
Versenyből kizáró rendelkezések
• Hajózási Szabályzat és a vízre vonatkozó helyi eligazítás figyelmen kívül hagyása,
• Útvonal változtatás (útvonal jelölés figyelmen kívül hagyása akkor is, ha ezáltal az
útvonal hossza nem rövidül)
• Sportszerűtlen viselkedés
• Nem megfelelő kategóriába való nevezés
• A részvételi nyilatkozat aláírásának hiánya
• Nem verseny célú hajók verseny jellegű használata (pl. térdelés túrakenuban,
elektromos vízszivattyú)
• Gépi hajtás, vitorla, külső segítség igénybevétele
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Hazai Vizeken lapátgyűjtő program
A Hazai Vizeken rendezvénysorozatba tartozó eseményekhez kapcsolódóan minden résztvevő
automatikusan részt vesz a lapátgyűjtő promóciós programban.
Pontgyűjtő-program: „Gyűjts evezőlapátot!” - bármely eseményén résztvevő személy (tehát
nem a rajthoz álló egység) az adott programon, versenyen kiírt táv teljesítéséért
„evezőlapátokat” kap, amely a Hazai Vizeken program egységes nevezési rendszerében van
nyilvántartva. Meghatározott számú evezőlapát összegyűjtése után garantált ajándék jár. Az
evezőlapátokat a helyszínen jelzett igény esetén matrica formában is biztosítja a Magyar KajakKenu Szövetség, amely tetszőlegesen felragasztható és gyűjthető az adott egységen, autón,
lapáton stb. A lapátok gyűjtése személyhez kötött, aminek az adminisztrációja a nevezési
programban történik (belépést követően megtekinthető a gyűjtött lapátok mennyisége).
A Hazai Vizeken programban résztvevő események
•
•

•

•

•

Hazai Vizeken Beevezés rendezvénysorozat 8 fordulója
Balaton-átevezés
o Helyszín: Zamárdi szabadstrand
o Időpont: 2021. július 10. (Esőnapok: július 17. és 24.)
Lupa SUP
o Helyszín: Budakalász Lupa-tó
o Időpont: 2021. július 24.
Fonyód Meet&SUP
o Helyszín: Fonyódi Kutyás Fürdetőhely
o Időpont: 2021. augusztus 14.
Tisza-tó Átevezés és Átúszás
o Helyszín: Abádszalóki strand
o Időpont: 2021. augusztus 07.(Esőnapok: augusztus 14. és 21.)

Az egyes eseményeken szerezhető lapátok
Időpont
2021. május 15.
2021. május 29.
2021. június 12.
2021. június 26.
2021. július 3.
2021. július 10.
2021. július 17.
2021. július 24.
2021. augusztus 7.
2021. augusztus 14.
2021. augusztus 28.
2021. szeptember 4.

versenykategória
rövid táv hosszú táv
Nagy Duna Beevezés
1 lapát
2 lapát
Tisza-tó Beevezés
1 lapát
2 lapát
Bodrogzug Beevezés
1 lapát
2 lapát
Rába Beevezés
1 lapát
2 lapát
Ráckevei-Duna Beevezés 1 lapát
2 lapát
Balaton Átevezés
2 lapát
Sugovica Beevezés
1 lapát
2 lapát
Lupa SUP
1 lapát
Tiszató Átevezés
2 lapát
Fonyód Meet&SUP
1 lapát
2 lapát
Szigetköz Beevezés
1 lapát
2 lapát
Dunakanyar Beevezés
1 lapát
2 lapát
Esemény

* a Hazai Vizeken Beevezés egyes fordulóján egyéb kategóriában indított verseny esetén

egyéb
kategória
1 lapát
1 lapát
1 lapát
1 lapát
1 lapát
1 lapát

1 lapát
1 lapát

összesen*
*
3 lapát
3 lapát
3 lapát
3 lapát
3 lapát
2 lapát
3 lapát
1 lapát
2 lapát
2 lapát
3 lapát
3 lapát

Összesen 30 lapát

** a Hazai Vizeken lapátgyűjtő programban részt vevő egyes eseményeken maximálisan
szerezhető lapátok mennyisége
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Lapátgyűjtő program díjazása
A lapátgyűjtő programban résztvevők egyfelől garantált tárgynyereményekre tudják beváltani
az összegyűjtött lapátokat az egyes Hazai Vizeken programban résztvevő események
helyszínén, de versenybe szállhatnak a program nagyértékű nyereményeiért is. A legalább 20
lapátot összegyűjtő személyek között kerülnek kisorsolásra értékes nyeremények. A
nyereményeket egy évzáró esemény keretében adja át a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.
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