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Tájékoztató 
2010. 

 
1. A versenyek a MESZ hatályos versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. Továbbá érvényes a 

Vagyoni érték� jogok hasznosításáról és a Reklámjogokról rendelkez� szabályzat is. Az érvényes 
szabályzatok letölthet�k a MESZ www.hunrowing.hu honlapjáról vagy igényelhet�k a MESZ irodában. 
Amennyiben a Versenyszabályoktól eltér� különleges szabályokat kíván a versenyrendez� 
érvényesíteni, azt a versenykiírásban fel kell t�ntetni. 

FIGYELEM! 2010. április 1-t�l a módosított versenyszabály érvényes! 
 
2. Igazolás a köztartozás-mentességr�l 

A sporttörvény el�írásának megfelel�en a hivatásos, vagy a szabadid�s sport versenyrendszerében 
csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs három hónapot meghaladó köztartozása, továbbá 
– ha gazdasági társaság – nem áll felszámolás alatt. Az indulási jogosultságot az érintett sportszervezet 
másra nem ruházhatja át. Az országos bajnokságra nevezést csak úgy áll módunkban elfogadni, ha az 
adóhatóságtól és a vámhatóságtól beszerzett 60 napnál nem régebbi, köztartozás-mentességet igazoló 
dokumentumot („0”-ás igazolás) a MESZ irodába legkés�bb a nevezés id�pontjáig az egyesület 
benyújtja. 
  

3. Technikai minimum vizsga 
Tanuló és serdül� korosztályban azon versenyz�k számára, akik 2010-ig evez�s versenyen még nem 
indultak, kötelez� technikai minimum vizsgát tenni. Tehát az újonnan igazolt tanuló és serdül� 
versenyz�k csak a technikai minimum vizsga sikeres teljesítése után indulhatnak versenyen.  
A vizsgán történ� megfelelést, a vizsga sikeres teljesítését az evez�s szövetség által megbízott 
személy (Héraklész sportági koordinátor, regionális edz�, szöv. kapitány) igazolja, hitelesíti. A minimum 
vizsga helyszíne: a regionális központokban, illetve megbeszélés szerint az evez�s saját klubjában. 
A minimum vizsga id�pontjának és helyének kijelölése a szövetségi kapitánnyal történt el�zetes 
egyeztetés alapján történik. Megfelel� számú (kb. 10 f�) egyidej� jelentkezése szükséges. 
A vizsgát verseny egypárevez�s hajóban lehet letenni. 
A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgából áll. (A vizsgakövetelmények részletes leírása letölthet�: 
www.hunrowing.hu) 
A technikai minimumvizsga lebonyolítása: 

• A vizsgázó a fényképes klubtagsági igazolványával (kék könyv) jelentkezik vizsgára 
Szükséges az alábbi technikai feltételek megléte: 

• 1 db verseny egypárevez�s hajó, Macon tollú lapáttal 
• 1 db megfelel�en felszerelt motorcsónak (esetleges mentéshez) 

A vizsga menete a következ�:  
• 300 Ft/f� vizsgadíj befizetése, melyet az Evez�s Szövetség számláz ki a klubnak. 
• A vizsgáztató a megfelel� nyomtatványra felírja az adatokat (Vizsgázó neve, szül. éve, anyja neve, 

edz�je, egyesülete, a vizsga id�pontja, helyszíne, a vizsgáztató(k) neve). 
• Elméleti vizsga (ennek sikeres teljesítése után) 
• Gyakorlati vizsga 
• Eredményhirdetés, melynek sikeres teljesítése után a vizsgázó oklevelet kap, a tagsági könyvébe pedig 

a bejegyzések rovatba „Technikai minimumvizsga” bélyegz� kerül a vizsgabiztos aláírásával. 
A vizsgabiztos a nyomtatványt – kitöltve a megfelelt / nem felelt meg rovatot - aláírva és lebélyegezve 
bejuttatja a MESZ irodába. 
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4. Jogosultság megszerzése az OB-n való indulásra 

A Magyar Evez�s Szövetség elnöksége az alábbi OB kvalifikációs rendszert hagyta jóvá: 
Az Országos Bajnokságra való nevezés feltétele, hogy az adott egyesület szakáganként, nemenként, és 
korosztályonként, (illetve feln�tt számoknál súlycsoport szerint) a Budapest- vagy a Vidék Bajnokságon – 
versenyegyesülés nélkül – kvalifikáljon. 
 
Példa: Az a klub, amely elindít egy FS 2X egységet a Budapest- vagy a Vidék Bajnokságon, az az 
Országos Bajnokságon indíthat FS 1X, FS 2X, és FS 4X+ számokban egységet. 
 
 

Szakág Nem Korosztály (súlycsoport) Indítható egységek 

Tanuló FT 1X, FT 2X, FT 4X+  

Serdül� FS 1X, FS 2X, FS 4X+ 

Ifi FI 1X, FI 2X, FI 4X-, FIKS 1X, FIKS 2X 

Feln�tt (normál súly) FF 1X, FF 2X, FF 4X- 

Férfi 

Feln�tt (könny�súly) FFKS 1X, FFKS 2X, FFKS 4X- 

Tanuló NT 1X, NT 2X, NT 4X+  

Serdül� NS 1X, NS 2X, NS 4X+ 

Ifi NI 1X, NI 2X, NI 4X-, NIKS 1X, NIKS 2X 

Feln�tt (normál súly) NF 1X, NF 2X, NF 4X- 

Párevez�s 

N�i 

Feln�tt (könny�súly) NFKS 1X, NFKS 2X, NFKS 4X- 

Tanuló FT 4+, FT 8+ 

Serdül� FS 2-, FS 4+, FS 8+ 

Ifi FI 2+/-, FI 4-/+, FI 8+, FIKS 2-  

Feln�tt (normál súly) FF 2+/-, FF 4+/-, FF 8+ 

Férfi 

Feln�tt (könny�súly) FFKS 2-, FFKS 4-, FFKS 8+ 

Tanuló NT 4+, NT 8+ 

Serdül� NS 2-, NS 4+, NS 8+ 

Ifi NI 2+/-, NI 4-/+, NI 8+ 

Váltott evez�s 

N�i 

Feln�tt NF 2-, NF 4-, NF 8+ 
 

• A Masters és a Túra versenyszámokban való induláshoz nem kell kvalifikálni. 
• A Mini versenyszámokban való indulás feltétele, hogy legalább egy korábbi versenyen induljon el az 

adott versenyz� (nem el�írás, hogy ez a Budapest- vagy a Vidék Bajnokság legyen). 
 

5. Indulók minimális száma 
Hazai nyílt versenyeken és az Országos Bajnokságon csak azokat a versenyszámokat rendezzük meg, 
amelybe minimum 2 egyesület nevez be. 

6. Versenyegyesülés 
Versenyegyesülésre - a szakvezetés el�zetes engedélyével - tárgyévben is lehet�séget adunk. 
Országos Bajnokságon azonban – a veterán és U23 válogatott csapatok kivételével - csak egyesületi 
csapatok állhatnak rajthoz. 
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7. A veterán versenyek 2010. évben érvényes lebonyolítási rendje: 
 

1.) Masters versenyen azok indulhatnak, akik a verseny megrendezésének évében betöltik 27. 
életévüket. 

 
2.) A FISA által meghatározott korcsoportok:  
             A kategória:   életkor           minimum  27 év 
             B       „            átlagéletkor         „          36 év 
             C       „                „                      „          43 év 
             D       „                „                      „          50 év 
             E       „                „                      „          55 év 
             F       „                „                      „           60 év 
             G      „                „                       „          65 év 
             H      „                 „                      „          70 év 
             J       „                 „                      „          75 év 
             I        „                 „                      „          80 év 
 
      A korátlagba nem számít a kormányos életkora. 
 

 
3.) Mivel a legtöbb esetben ugyanazon a korcsoportból  csak egy-két versenyz� ill. csapat van, azonos 

futamban különböz� korcsoportba tartozó versenyz�k ill. csapatok indulhatnak. A korkülönbségekb�l 
ered� hátrányok-el�nyök kiegyenlítésére külföldön kidolgozott u.n. hendikep táblázatot alkalmazunk. 
(A MESZ honlapján – www.hunrowing.hu - megtalálható) Ennek alapján a 28 évesnél id�sebb 
csapatok a pályán ténylegesen elért id�höz képest „jóváírást” kapnak, azaz id�eredményükb�l 
levonást eszközölnek. A levonás mértékét a következ� módon állapítják meg: kiszámolják a csapat 
átlagéletkorát egy tizedes pontosságig. Ha a tizedes érték 5 vagy ennél több, az átlagéletkort felfelé, 
ha kevesebb, akkor lefelé kerekítik, úgyhogy az átlagéletkor kerek számot fog adni. A táblázatból 
ehhez az értékhez kikeresik a megfelel� hendikep id�t, amelyet a pályán elért id�eredményb�l le kell 
vonni. Az így képzett id�k alapján állapítják meg a csapatok sorrendjét. Gy�zteseket és 
helyezetteket futamonként hirdetnek. 

 
A versenyek lebonyolítási módja. 
 
1.) Amennyiben egy versenyszámban ugyanabból a korcsoportból legalább 4 egység indul, nem kerül 

sor a hendikep táblázat alkalmazására, hanem az értékelés a futam beérkezési sorrendje alapján 
történik. 

2.) Ha hendikep számításos futamra kerül sor, a pályabeosztást a növekv� életkor sorrendjében kell 
elvégezni. (Így a legfiatalabb egység kerül az 1. pályára, a legid�sebb t�le a legtávolabbira) 

3.) Ha egy hajónemben egynél több hendikep számításos futamra kerül sor, az egységeket a 2. pont 
szerint sorolva, az indulókat úgy kell elosztani, hogy azonos futamba lehet�leg korban közelálló 
egységek kerüljenek. 

4.) Egy napon nem megengedett mind aktív, mind veterán futamban indulni. 
5.) Az érvényes nevezésnek feltétele az egyes versenyz�k életkorának, valamint a csapat átlagkorának 

megadása. Ennek hiányában a nevezést nem lehet elfogadni. Ezek az adatok, valamint az ezek 
alapján számított hendikep értékeket a m�sorfüzetben fel kell tüntetni. 

6.) Amennyiben csapattagokat oly módon cserélnek, hogy az az átlagkort oly mértékben változtatja 
meg, hogy ez más futamba való átsorolást tesz szükségessé, úgy a cserét legkés�bb a 
versenytanács ülésén be kell jelenteni.  

 

8. Kiemelés az Országos Bajnokságon 
Az Országos Bajnokságon kiemelést alkalmaz a versenybíróság a szövetségi kapitány javaslata alapján 
az alábbiak szerint: 

Serdül�k, ifjúságiak és feln�ttek esetén kisegységben minden válogatott kerettag kiemelt. A 
válogatottak esetében a rangsort a válogató versenyen, versenyeken elért egymás elleni 
eredmények határozzák meg. Nem válogatottak esetében (összes korosztály, kivéve mini) a 
rangsort az évközi versenyek eredményei alapján állapítja meg a szövetségi kapitány a 
következ�képpen: 4 meghatározott versenyen (tanulóknál 3) a 3 legjobb eredmény pontszáma 
alapján kialakul egy rangsor: 
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1. hely  7 pont 
2. hely  5 pont 
3. hely  4 pont 
4. hely  3 pont 
5. hely  2 pont 
6. hely  1 pont 
 
Ifjúsági és feln�tt korcsoportban ez a négy verseny a FEC kupa, Szegedi NK, Budapest- és 
Vidékbajnokság 
Tanuló korcsoportban: FEC kupa, Budapest- és Vidékbajnokság 
Serdül� korcsoportban pedig a FEC kupa, ORV válogató, Budapest- és Vidékbajnokság 
 

9. Az Országos Bajnokság lebonyolítási és továbbjutási szisztémája: 
 
Mellékletben csatoljuk az Országos Bajnokság lebonyolítási és továbbjutási szisztémáját hat- illetve 
nyolcpályás lebonyolítás esetén. A lebonyolítás rendjére vonatkozóan a verseny kiírása irányadó. 
 
10. Az U23 Világbajnokságon induló egységek indulásának korlátozása az Országos Bajnokságon 
A 2010. évi Országos Bajnokságon az U23-as világbajnokságon induló válogatottak, saját vb számukon, 
válogatott csapategységükön kívül még egy tetsz�leges versenyszámban indulhatnak saját klubjuk 
színeiben, azzal a kikötéssel hogy a világbajnokságig a válogatott csapat rendelkezésére kell hogy álljanak. 
 
11. Az Országos Bajnokság egyesületi pontversenyében alkalmazott pontértékek: 

Tanuló, serdül�, ifjúsági, ifjúsági könny�súlyú, feln�tt, feln�tt könny�súlyú és veterán 
versenyszámokban a pontszámítás az alábbi elosztásban történik:  
1. hely 7 pont 
2. hely 5 pont 
3. hely 4 pont 
4. hely 3 pont 
5. hely 2 pont 
6. hely 1 pont 
Kisdönt� 1. hely 1 pont 
A mini korcsoportban induló és célba érkez� minden versenyz� egyesülete, a helyezést�l függetlenül 1 
pontot kap. 
A túra versenyszámokban minden induló (és célba érkez�) egység egyesülete a helyezést�l függetlenül 
1 pontot kap. 

 
12. Nevezési, lemondási, pótnevezési, óvási díjak 

A MESZ által rendezett versenyekre a nevezési díj: 300 Ft/ beül� a pótnevezés díja további 600.- Ft 
csapatonként; lemondás esetén a nevezési díjat nem térítjük vissza; az óvási díj 1.000.- Ft. Az 
Országos Bajnokságra pótnevezést nem fogadunk el. Ha egy csapat a versenyszabályban 
meghatározott id�pontig nem adja be a versenybíróságnak a lemondását és a rajtnál nem jelenik 
meg, az a nevezési díj tízszeresének megfelel� extra díj-fizetési kötelezettséget von maga után. 
 

13. Nevezési feltételek 
A versenyekre csak olyan versenyz�k nevezhet�k, akik a nevezési határid�ben minden szükséges 
feltételnek eleget tesznek: rendelkeznek érvényes regisztrációs kártyával és sportorvosi engedéllyel, 
valamint, ha ez rájuk vonatkozik, a technikai minimum vizsga igazolással. 

 
14. Versenyz�k ruházata, lapáttoll-festés 

A MESZ szabályzatai szerint adott hajóegység tagjainak a ruházata egységes és azonos klub öltözet 
kell, hogy legyen. Válogatott mezben történ� versenyzés csak abban az esetben engedélyezett, ha a 
versenyz� válogatottként versenyez az adott versenyen. (pl: válogató és tájékoztató versenyek 
alkalmával a szövetségi kapitányok által kijelölt egységek) 
Nemzeti szín�re festett lapáttollal csak válogatott versenyez� evezhet. 
 
A Magyar Evez�s Szövetég 2010/04/15/03 számú elnökségi határozata alapján 2010. június 1-t�l 
a versenyz�k ruházatára és a lapáttoll-festésre vonatkozó el�írások be nem tartása szankciókat 
von maga után! 
 
 

Magyar Evez�s Szövetség 


