
 
 

TAVASZI HOSSZÚTÁVÚ VERSENY 
 
 
 

A verseny időpontja: 2012. március 31. (szombat) 

A verseny helyszíne: Csepel 

A verseny rendezője: MESZ 

Nevezési határidő: 2012. március 21. 15:00 

Nevezés: http://www.evap.aonesystem.hu  

A versenyegyesüléseket a hagyományos, excel nevezési lapon, a 
nevezes@hunrowing.hu címre kell elküldeni. 

Sorsolás:  2012. március 21. MESZ iroda 

Nevezési díj: 500.- Ft / beülő 
A MESZ által rendezett versenyekre a nevezési díj 2011. március 15. után 500 
Ft/ beülő, a lemondási díj megegyezik a nevezési díjjal, a pótnevezés díja a 
nevezési díj kétszerese; lemondás esetén a nevezési díjat nem térítjük vissza. Az 
óvási díj a nevezési díj ötszöröse. Ha egy csapat a versenyszabályban 
meghatározott időpontig nem adja be a versenybíróságnak a lemondását és a 
rajtnál nem jelenik meg, vagy mérlegelésre kötelezett, de nem mérlegel, a 
nevezési díj tízszeres értékének megfelelő extra díj-fizetési kötelezettséget von 
maga után. 

A versenybíróság elnöke: Seregély Gábor 

A versenybíróság titkára: Martonné Schwender Zsuzsa 

Versenytanácsülés: 2012. március 31. (szombat) 9:00 óra, CSEK Evezősház 

Költségek: a rendezés költségeit a MESZ, a részvétel költségeit a szakosztályok fedezik 

Díjazás: I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek 

Versenytáv: 6 km 
Megjegyzés: - a felnőtt és az utánpótlás válogatott keretek részére az indulás kötelező! 

(kivéve a szövetségi kapitányok engedélyével) 
- amennyiben a könnyűsúlyú versenyszámokra nem érkezik megfelelő számú 
nevezés (legalább két klub és három csapat) vagy a benevezett versenyző a 
súlyhatárt nem teljesíti, a versenyzők eredménye a normál versenyszámban 
kerülnek értékelésre. 
- A verseny lebonyolításakor a normál és könnyűsúlyú versenyszámba nevezett 
versenyezők indulási ideje a szövetségi kapitányok kiemelése alapján kerül 
meghatározásra. 
- Az eredményhirdetések időpontjának meghatározására a sorsolást követően 
kerül sor. 

 
 
A versenyen a versenyszabályban meghatározott könnyűsúlyú súlyhatárok érvényesek! 
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Versenyszámok: 

 

 

 

1. FF ks 2- 
2. FF 2- 
3. FF ks 1x 
4. FF 1x 
5. FI ks 2- 
6. FI 2- 
7. FI ks 1x 
8. FI 1x 
9. FS 4x+ 
10. NF 2- 
11. NF ks 1x 
12. NF 1x 
13. NI 2- 
14. NI ks 1x 
15. NI 1x 
16. NS 4x+ 


