XVIII. Víztúra Kupa sorozat, 2019
I. forduló - Dunakeszi

A Víztúra Kupa Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb, országos méretű amatőr víztúrás
versenysorozata. A bajokság 2001-ben indult civil kezdeményezésre. A rendezvénysorozat fő támogatója a
Magyar Kajak - Kenu Szövetség és emellett a rendezésben is segédkezik.
A Dunakeszi Víztúra Kupa forduló 2019-ban is várja a természetet kedvelő sportos víztúrázókat és az
amatőr vízi sportolók kedvelőit.
Az idei évben csatlakoztunk hazánk legnagyobb szabadidősport-eseménysorozata, az ötpróba Tokióba
rendszeres testmozgással és sportos életmóddal a garantált nyereményekért sorozathoz. Kajakkal,
kenuval vagy sárkányhajóval teljesítők pontgyűjtési lehetőséget ragad meg.

Rendezők:
 Dunakeszi Sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület (Dunakeszi SH ÖTSE)
 Magyar Kajak Kenu Szövetség

Helyszín, időpont:
 Dunakeszi, Katonadomb- Duna part (2120 Dunakeszi Liget utca 1.)
 2019. Május 04. szombat

Előzetes program:
 érkezés: 08: 00- 08: 50
 08: 50- 09: 10 Technikai értekezlet
 rajtidő: 10: 00-10: 30 között a versenyműsornak megfelelően
(nevezések összesítése után kerül kihirdetésre.)
 5próba sárkányhajóban rajtidőpontok:
8 km: 09:30; 11:30, 13:30
23 km: 10: 00, igény esetén ütemezve későbbi rajtidővel
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Versenyszámok:
Hajóosztályok:
Versenyzőknek:
 túra kajak női egyes (TK-N1)
 túra kajak férfi egyes (TK-F1-50–) 50 év alatt
 túra kajak férfi egyes (TK-F1-50+) 50 év felett
 túra kajak férfi páros (TK-F2)
 túra kajak vegyes páros (TK-V2) - minimum 1 fő női evezősnek kell lennie, azaz tiszta női egység is
rajthoz állhat
 túra kenu férfi páros (TC-F2)
 túra kenu vegyes páros (TC-V2) - minimum 1 fő női evezősnek kell lennie, azaz tiszta női egység is
rajthoz állhat
 hármas túra kenu (TC-3) open
 négyes túra kenu (TC-4) open
 Kenu 3-4 családi
 versenyhajó – kajak (K-1) open
 versenyhajó – kajak (K-1) 50 év felett
 versenyhajó – páros kajak (K-2) open
 versenyhajó – kenu (C-1) open
 SUP Open
 Surfski
 outrigger egyes (OC-1) open
 outrigger kettes (OC-2) open (minimum 3 nevező esetén)
 tengeri kajak egyes (SEAK) open (minimum 3 nevező esetén)
 sárkányhajó ötpróba (A résztvevők a regisztráció időbeli sorrend alapján kerülnek beosztásra 20
személyes sárkányhajókba.)
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Friss túrázóknak:
 Kenu1 OPEN
 Kenu2-3-4 OPEN
 Kenu 3-4 családi
 Kajak 1-2 OPEN
 K1 kölyök (U-13 - U-14) (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 K2 kölyök (U-13 - U-14) (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 K1 serdülő (U-15 - U-16)(minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 K2 serdülő (U-15 - U-16) (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 Ifjúsági (U17- U18) kajak (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 C-1 kölyök (U-13 - U-14) (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 C-1 serdülő (U-15 - U-16)(minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 C-2 kölyök (U-13 - U-14) (minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 C-2 serdülő (U-15 - U-16)(minimum 3 nevező esetén, ez alatt összevonásra kerülnek a korcsoportok)
 versenyhajó – kajak (K-1) 50 év felett
 túra Kajak 1 50 év felett (minimum 3 nevező esetén)
 tengeri kajak egyes (SEAK) open (minimum 3 nevező esetén)
 SUP ELIT
 SUP HOBBI
 Surfski
5próba sárkányhajóval:
 Rövidtáv - 8 km / 1 pontért
 Hosszútáv - 24 km / 2 pontért
A résztvevők a regisztráció időbeli sorrend alapján kerülnek beosztásra 20 személyes sárkányhajókba.
Egyedi igényeket próbáljuk teljesíteni. Ötpróba azonosító megadása fontos a pontok jóváírásához.
www.sakanyhajozz.hu
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Be üllőhelyet és rajtidőt a http://sarkanyhajozz.hu/vizitura/ google form kitöltésével lehetséges foglalni

Versenytávok:
Versenyzőknek, 5próba, SUP hosszútáv:
 Táv: 24 km
o 24 km Lupa- sziget megkerülése
o Start: Dunakeszi 1665 Fkm, Völgymenet a bal part mellett 1 km megtétele után 1664 Fkmnél két bója között keresztezni a hajózási útvonalat. Át evezni a Szentendrei- sziget oldalra,
piros bója és a jobb part között a Szentendrei-sziget alsó szigetcsúcs kerülése után, majd
felfelé a Szentendrei- sziget oldalon 4 km hegymeneti evezés a Szentendrei Duna-ágban, a
Lupa- sziget kerülése vissza a sziget alsó csúcs, majd felevezés a Szentendrei- sziget
oldalában, átkellés az 1664 Fkm,- nél, ezt követően befutó a 1665 Fkm-nél.
o Cél: Dunakeszi strand.
o Eredményhirdetés: Dunakeszi strandon,

Friss túrázók, 5próbázok, SUP, Surfski rövidtáv:
 Táv: 8 km.
o Start: Dunakeszi, Völgymenet a bal partot követve, a zöld bója és a bal part között evezve, a
Dunakeszi sóder kiemelőt megkerülve a bal part mellett (Duna 1661 Fkm. ), visszaevezni a
célba, Dunakeszire.
o Cél: Dunakeszi strand.
o Eredményhirdetés: Dunakeszi strandon
SUP versenyek:
Táv: 8km. ELIT kategória (Női, férfi. Merev deszkás versenyzők)
HOBBI kategória (Női, férfi. Felfújható deszkás versenyzők)
Start: Dunakeszi, Völgymenet a bal partot követve, a zöld bója és a bal part között evezve, a Dunakeszi
sóder kiemelőt megkerülve a bal part mellett (Duna 1661 Fkm. ), visszaevezni a célba, Dunakeszire.
Cél, Eredményhirdetés: Dunakeszi strand
Táv: 300m ügyességi. (Minden 8 km-es versenyző regisztrálva van az ügyességi versenyre, de nem
kötelező elindulni. )
ELIT kategória (Női, férfi. Merev deszkás versenyzők)
HOBBI kategória (Női, férfi. Felfújható deszkás versenyzők
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10-18 éves gyerek korcsoport
18-45 éves korcsoport
45+ felett korcsoport)
Start/Cél: Dunakeszi strand. Partról felszereléssel a kézben a vízbe futva, szemközti bóját jobbról balra
megkerülve folyás iránnyal megegyezően lefele 100 métert haladva a következő bójáig. Jobbról balra
megkerülve partmellé érve folyásiránnyal ellentétesen felfele 100 métert haladva a következő bójáig.
Balról jobbra megkerülve a part irányába, sóderen kifutva evezővel a kézben a célig.
SUP Rajt idő: 8km 10.30 órakor (Egyszerre indul az összes SUP versenyző)
300m ügyességi 13.30 órakor
( Női, férfi kategóriák külön-külön nevezés létszámától függően. A pontos rajtlistát a helyszínen
ismertetjük. Egyszerre maximum 10 versenyző indul. Ha egy adott korcsoportban nincs meg a minimum 3
fő, akkor az értékelésben összevonjuk másik korcsoporttal. )
Megkérünk minden versenyzőt, hogy a rajt előtt legkésőbb másfél órával érkezzen meg a helyszínre.

SUP felszerelés bérlésére korlátozott számban van lehetőség a helyszínen előzetes egyeztetés alapján:
+36 70 313 3509 - Nagy Szabolcs
FONTOS: A vízrendészeti szabályoknak megfelelően, minden versenyzőnek mentőmellényt kell viselnie.
SUP deszkák és Surski kajakok tesztelésére, kipróbálására lehetőség lesz a futamok előtt és után.
Lehetőség nyílik kipróbálni a rendezvény helyszínén a ’SURFSKI’-t, amely kifejezetten a
tengerekre/óceánokra fejlesztett, gyors és kiváló manőverező képességű (’sit-on-top’) tengeri kajak.
Tipikusan hosszabb távokra, a hullámok leghatékonyabb meglovagolására alkalmas 4.4 - 6.5 méter hosszú
kajaktípus. Mai alapvető formáját több évtized aprólékos fejlesztései révén érte el, de természetesen
számos gyártmány és kategória létezik. Több típusa alkalmassá teszi nyugodt vizekre kezdőknek, vagy
komplex képességeket igénylő hullámvadászoknak az óceánokra, akik szinte „olvassák” a vizet, és
száguldoznak a házméretű hullámokon olykor 30 km/h sebességgel!
Surski kajakok előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen bérelhetőek az alábbi elérhetőségeken:
+36 30 813 8092 ( Hegedűs Róbert)
Kenuk előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen bérelhetőek az alábbi elérhetőségeken:
+36 70 337 6125
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Nevezés:
https://arparace.asapp.hu/jelentkezes/Vizitura-Kupa-Dunakeszi-2019 oldalon

A résztvevőknek kötelező kitölteni:
Egyéni felelősség vállalási nyilatkozatot
18 éven aluli versenyzőnek szülői/gondviselői nyilatkozatot
Online nevezés:
Az online nevezést, 2019. május 01-n 20:00 óráig a https://arparace.asapp.hu/jelentkezes/Vizitura-KupaDunakeszi-2019 oldalon

Kérjük, hogy a nevezési felületen megadott instrukciókat követve adja le a nevezést, melynek legfontosabb
részleteit az alábbiakban olvashatja:
A hajóegység nevezését a Kapitány ( a hajóegység nevezéséért felelős, hajóban ülő személy)
kezdeményezheti. Egyszemélyes hajóegység nevezése esetén, ugyanez az eljárás menete.
A regisztrációs felületen belépve a Kapitány megadja a nevezni kívánt hajóegység paramétereit, és a
hajóegységben résztvevő legénység tagjainak nevét és adatait.
A nevezés után a nevezési díjat az online felületen kell befizetni.

Ötpróba online nevezés:
A résztvevők a regisztráció időbeli sorrend alapján kerülnek beosztásra 20 személyes sárkányhajókba.
Egyedi igényeket próbáljuk teljesíteni. Ötpróba azonosító megadása fontos a pontok jóváírásához.
Be üllőhelyet és rajtidőt a http://sarkanyhajozz.hu/vizitura/ google form kitöltésével lehetséges foglalni
Helyszíni nevezés:
Korlátozott számban lehetőség van helyszíni nevezés leadására. Helyszíni nevezést az esemény napján a
nevezési lap, a személyes regisztrációs lap és a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével lehet
kezdeményezni. A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.

Nevezési díj Vizi túra kupaversenyző és Friss túrázó kategóriában lévő hajó egységekben:
Előnevezési díj: (2018. április 28. vasárnap 20:00-ig)
3 200 Ft/fő, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet, sátorhelyet.
Helyszíni nevezés:
4 200 Ft/fő, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet.
www.sakanyhajozz.hu
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Nevezési díj Kenu családi kategóriában
Előnevezési díj: (2018. április 28. vasárnap 20:00-ig)
5 000 Ft/csapat, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet, sátorhelyet.
Helyszíni nevezés:
6 000 Ft/csapat, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet.
Nevezési díj Versenyhajó – kajak és kenu U korosztályoknak
Előnevezési díj: (2018. április 28. vasárnap 20:00-ig)
2 000 Ft/fő, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet, sátorhelyet.
Helyszíni nevezés:
2 500 Ft/fő, mely tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós eredmény
esetén) és oklevelet.
Átutalással: online nevezés, és az átutalás megérkezésekor tekintendő előnevezésnek!
Számlatulajdonos: Dunakeszi SH ÖTSE
Számlaszám: K&H Bank: 10402018-50526768-89871004
Megjegyzés rovat: egyén / csapat név, Vizi túra Kupa (csapathajó esetén kérjük a csapattagok neveit
felsorolni)
Átutalás esetén a számlát az utalásban feltüntette személy / szervezet részére tudjuk kiállítani, a vevő
neve és címe legyen feltüntetve /

Nevezési díj 5próba sárkányhajóval kategória résztvevőinek:
o Előnevezés esetén 5 000.- Ft/fő, mely, tartalmazza: sárkányhajó használatot az adott távon,
rendezvényszervezés, ebéd.
Az előnevezés előre fizetés a BARION rendszeren keresztül és regisztráció esetén érvényes!
o Helyszíni nevezés esetén 6 000.- Ft/fő, mely tartalmazza: sárkányhajó használatot az adott
távon, rendezvényszervezés, ebéd.
o Be ülőhely és rajtidő foglalás: Regisztrálni a http://sarkanyhajozz.hu/vizitura/ google form
kitöltésével lehetséges
o nevezési díj tartalmazza: rendezvényszervezést, frissítőket, ebédet, érmeket (dobogós
eredmény esetén) és oklevelet, sátorhelyet
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Fizetési feltételek:
Az Vízitúra Kupa Dunakeszi fordulójára nevezni az online felületen 2019. április 28. 20:00 óráig hiánytalanul
kitöltött adatokkal, és befizetett részvételi díjjal lehet, vagy a helyszínen 2019. május 04. napján 8:00-08:45
között.
A nevezési díjat a szervező kizárólag abban az esetben fizeti vissza, amennyiben az rendezvény szélsőséges
időjárás vagy egyéb vis major miatt nem rajtoltatható el. Amennyiben az esemény megkezdődik, és a
kezdést követően történik vis maior, akkor ebben az esetben a részvételi díjat nem térítjük vissza.
Online rendszeren keresztül fizetni a nevezés leadása után lehet bankkártyával vagy Barion tárcával.
Helyszínen a nevezési díj készpénzben fizetendő, kizárólag a fizetendő összegnek megfelelően kiszámolt
pontos összeggel.
Az előnevezés kizárólag az online fizetés megvalósulás esetén érvényes.

Díjazás:


Minden kategória külön kerül díjazásra. Minden dobogós versenyző érmet kap.



A versenyző kategóriában a helyezettek érmet, oklevelet és összetett pontot kapnak.



A túrázó kategóriában a helyezettek oklevelet (támogatás mértékétől függően érmet) kapnak,
mérjük és nyilvánossá tesszük a futott idejüket,

Biztonság:
 16 év felettiek számára a vízi járműben tartózkodók számának megfelelő számú mentőmellényt kell
biztosítani. Mentőmellény a helyszínen bérelhető.
 FIGYELEM. Az eseményen mindenki a saját felelősségére vesz részt, melyről a helyszínen
nyilatkozik, kötelező betartani a hatályos Hajózási Szabályzatot. Mentőmellény viselése 16 év
alatt kötelező!
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Egyéb információk:
Felszerelés
A rendezők sárkányhajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát
használata megengedett.
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt érkezzen
meg. Aki lekési a futamát (a futam előtt 25 perccel a csapatoknak a kijelölt vízre szálló helyen fel kell
sorakozniuk ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra
megrendezni!
Öltözködés
A versenyzőknek a Dunakeszi Kajak Klub mosdói és zuhanyzói rendelkezésre állnak. Aki teheti, a zsúfoltság
elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők
azokért felelősséget nem vállalnak.
A verseny, eső esetén sem marad el!
Parkolás Dunakeszi, Katonadomb u. 5,
Kijelölt parkolóban, a Katonadomb környéken a szabad területen.
A Duna partra csak a hajó oda szállításának idejéig engedélyezet, majd a kijelölt parkolót kérjük használni.
Étkezés, ellátás A verseny helyszínén büfé üzemel.
Szállás lehetőség
Sátor vagy panzió. További információ Bauer Mártonnál. (elérhetőség a lap alján)
A gyermekek részére játszóterek állnak majd rendelkezése, melynek használata saját felelősségre történik.

További infó:
www.sarkanyhajozz.hu
info@sarkanyhajozz.hu
Bauer Márton 70/336- 6460
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