EVEZŐS ÉVADNYITÓ

XXIV. gr. SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY és SPORTNAP
Fixüléses Tízevezős Egyetemi Országos Bajnokság
2014. április 26.

MEGHÍVÓ és VERSENYKIÍRÁS
egyetemisták részére

A Danubius Nemzeti Hajós Egylet, a Magyar Evezős Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség szeretettel meghív minden evezős és evezés iránt érdeklődő hallgatót 2014. április
26-án (szombat) a XXIV. gróf Széchenyi István Evezős Évadnyitó Emlékversenyre és Sportnapra,
amelynek keretében kerül megrendezésre a Fixüléses Tízevezős Egyetemi Országos Bajnokság.
Az évadnyitó helyszíne a DNHE margitszigeti klubháza, illetve a Wesselényi Csónakház lesz (Bp. 1138
Hajós Alfréd sétány 2.)
A verseny védnökei:

Program:
8:30
10:00
11.00

Dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke
Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem rektora

Versenytanácsülés
Évadnyitó ünnepség
A verseny kezdési időpontja. A futamok időpontját a versenybíróság a
nevezések függvényében határozza meg.

Versenyszámok:
Hosszútávú nyolcas és négypárevezős verseny
Serdülő vegyes kormányos négypárevezős
Tanuló vegyes kormányos négypárevezős
Családi túra kettes
Fixüléses Tízevezős Egyetemi Országos Bajnokság
Nevezési feltételek: A csapat tagjai csak azonos egyetem vagy főiskola hallgatói (esetleg tanárai)
lehetnek. .
A csapatokon belül nők és férfiak arányában nincs megkötés.
A csak lányokból álló csapatokat - minimum 2 induló esetén - külön futamban indítjuk, és külön
díjazzuk.
Célszerű hajónként 2 gyakorlott evezőst és rutinos kormányost alkalmazni. Erről szükség esetén a
rendezők gondoskodnak. Egységes versenymez/póló kötelező!
Nevezés: A csapatonkénti nevezéseket a csapatkapitány elérhetőségeivel (tel, e-mail), oktatási
intézmény megnevezésével, továbbá a tagok diák igazolvány-számával kérjük, a mellékelt nevezési
lapon email-en vagy faxon megküldeni.

A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a
SportPont programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek
rögzítésre: név, intézmény, diákigazolvány szám, születési dátum. A rendező fenti adatokat a
versenyt követően átadja a MEFS-nek.
Határidő: 2014. április 18. (péntek) 15:00 óra
Cím: Danubius NHE: 1138. Bp. Margitsziget Hajós Alfréd sétány 2.
E-mail: info@danubiusnhe.com
Tel/fax: 239 4241
Nevezési díj: 500-Ft/fő, amit a csapatkapitány számla/nyugta ellenében a helyszínen (DNHE
Csónakház, cím: ld. fent), legkésőbb a verseny napján fizet.
A versenybíróság elnöke: Raffaj Katalin
A tízevezős hajó kipróbálására a verseny előtt március 27-től előzetesen egyeztetett időpontban egy
alkalommal térítésmentesen, ezen felül alkalmanként 10 000.-Ft bérleti díj ellenében van lehetőség a
DNHE telephelyén (Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.).
Az edzési időpontok egyeztetése az alábbi telefonszámokon történik: 239 4241
Díjazás:

Az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.
A győztes csapat serleget és tortát kap.

A rendezők minden résztvevő csapatot gulyás partin látnak vendégül.
Kiegészítő programok:
 Ergométeres verseny
Nem csak versenyzőknek, hanem olyanoknak is szeretnénk bemutatni az evezős ergométert, akik
még soha nem próbálták. Fogyatékos fiatalok számára rövid villámversenyek.
A versenyen más számban is benevezett evezősök, egyetemisták, csapatok részére ergométeres
csapat- és váltóversenyek.
Nevezés a helyszínen.
 Hard Body Hang "kockájának" kipróbálása. Húzódzkodó verseny.
 Evezés fix üléses tízevezős hajókban
Elsősorban azok számára, akik még nem tudnak evezni, de szeretnék elsajátítani az evezős
mozgás alapjait biztonságos tíz evezős hajókban, szakemberek irányításával a verseny után
lehetőséget adunk az evezés gyakorlására, korosztályi megkötés nincs!
A legkissebbek szórakoztatására ugrálóvárat vár működtetünk a klubház a kertjében.
 Büfé
A DNHE sporttelepén belül a verseny ideje alatt és a verseny után is üzemel a büfé
Szeretettel várunk Benneteket és tanáraitokat a rendezvényre. Szurkolótábort (testvérek, barátok,
rokonok, ismerősök) hozzatok magatokkal! Az étkezés vendégjeggyel megoldható.
További információval szívesen állunk rendelkezésetekre:
Tel: +36 1 239 4241, e-mail: info@danubiusnhe.com
Felelős: dr. Domonkos Anna, +36 30 961 43 86

