
EVEZŐS ÉVADNYITÓ 
 XXII. gr. SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY és SPORTNAP 

 
A verseny időpontja: 2012. április 15. (vasárnap) 
A verseny helyszíne: Margitsziget melletti budai Duna-ág 
A verseny rendezője: DNHE, MESZ, BESZ, BEFS 
Nevezési határidő: 2012. április 4. (szerda) 15:00 óra DNHE  
 tel/fax: 239 4241, e-mail: info@danubiusnhe.com 
Nevezési díj: A MESZ előírása szerint 500 Ft / beülő  
 ”Budapest Kupa” nyolcas verseny: 30 000 Ft / hajó  
 Céges fixüléses tízevezős: 60 000 Ft+ ÁFA / hajó 
A versenybíróság elnöke: Pénzes László 
Versenytanács ülés: 2012. április 15. (vasárnap) 8:30 óra 
 Margitsziget, DNHE klubház 
Díjazás: A „Budapest Kupa” nyolcas verseny I. II. és III. helyezettjének 

egyesülete költség visszatérítésben részesül, amit számla ellenében 
utalunk át.                                                              

                                                                         I. helyezett – 100 000 Ft 
II. helyezett – 50 000 Ft 
III. helyezett – 30 000 Ft 

A többi induló nyolcas csapat között egy ausztriai hosszú hétvégi pihenési lehetőséget sorsolunk ki a Ridehouse 
jóvoltából. 
Az egyéb versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, a győztesek serleget és ajándékot 
kapnak.  
 
A pálya: 
Rajt 500 m: Palatinus strand 
Rajt 1000 m: Margitsziget - Hajóállomás 
Rajt 4500 m: Az Óbudai-sziget északi vége (Az Óbudai Kiságban lefelé indulva) 
Cél: A DNHE Wesselényi csónakháza 
Megjegyzés:  

� a családi csapatokban egyenes ági rokonok (nagyszülők, szülők, 
gyerekek, unokák, testvérek) illetve házastársak ülhetnek. 

� a serdülő és a tanuló 4x+ futam kivételével életkori megkötések 
nélkül állíthatók össze a csapatok. 

� a céges tízevezős és a nyolcas csapatokban férfiak és nők aránya 
tetszés szerinti lehet 

� minden induló csapat köteles egységes versenymezben rajthoz állni 
 
Versenyszámok/versenytávok: 
 

� Nyolcas      4500 m 

� Fixüléses tízevezős (cégeknek)   500 m 

� Női kormányos nélküli négypárevezős  1000 m 

� Serdülő vegyes kormányos négypárevezős  1000 m 

� Családi túra kettes    1000 m 

� Férfi egyetemi fixüléses tízevezős   1000 m 

� Női egyetemi fixüléses tízevezős   1000 m 

� Tanuló vegyes kormányos négypárevezős  1000 m 

 
A verseny kezdési időpontja 10:10 óra. A futamok időpontját a versenybíróság a nevezések függvényében 
határozza meg. Eredményhirdetésre - a nyolcas kivételével - a verseny végén kerül sor. 


