
Kedves csapatkapitányok!

Kérünk benneteket, hogy a 2017. 06. 24-én, szombat 
reggel 8:00-kor tartandó technikai értekezleten 
minden csapat képviselője jelenjen meg, hogy az 
esetlegesen felmerülő kérdéseket még a verseny előtt 
megbeszélhessük.

Az alábbi linken érhetitek el a szombati részletes 
versenyműsort:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x0XMZqX8gkrSYJkp-
YDojdngNDAN5QGXulMyDJxBqoQ/edit?usp=sharing

Ez az időrend elérhető a www.voluta.hu oldal főoldaláról is. Itt online tájékozódhattok a verseny 
állásáról. Természetesen az eredmények a verseny helyszínén kifüggesztett információs táblán és 
a LEDfalon is megtekinhetők lesznek.

A verseny egy kimért 200 méteres pályán, az MVSE vízitelep előtti szakaszon kerül 
megrendezésre. A pályát 50 méterenként megjelöltük egészen a célig. Az indítás fix, kibójázott 
indítóállásokról történik, ahol minden hajó végét a start előtt az indítóbíró segítői megfognak.

A MIX kategória időmérő/besoroló futamokkal kezdődik, ahol az elért időeredmények alapján A, B, 
C csoportra osztjuk a mezőnyt. Mivel a MIX kategóriába 32 egység nevezett, így a besoroló 
futamok időeredménye alapján az A csoportba 12, a B és a C csoportba 10-10 csapat kerül végül. 

Szigorúan betartandó szabály: ha egy csapat etikátlanul az időmérő/besoroló futamban tudatosan 
visszafogja a teljesítményét annak érdekében, hogy gyengébb csoportba kerüljön, azt a 
versenybíróság kizárhatja a versenyből. Ha egy csapat az időmérő/besoroló futamhoz képest az 
éles versenyen jelentősen jobb eredményt ér el (5-10 mp), akkor ezzel a versenyből való kizárását 
kockáztatja.

A férfi, női futamoknál a kisebb mezőny miatt nem rendezünk időmérő/besoroló futamokat, ott 
egyből az időfutamokkal kezdünk.

FONTOS! Szeretnénk felhívni minden versenyző csapat figyelmét arra, hogy a futamok 
beosztásánál és az elkészült időrend/pályabeosztás megtervezésénél végig törekedtünk arra, 
hogy lehetőség szerint minden hajóegység több pályán is evezhessen a verseny folyamán, ezzel 
is biztosítva mindenki számára a legigazságosabb versenyfeltételeket.

Ebből kifolyólag a verseny lebonyolítása közben semmiféle reklamációt nem fogadunk el a 
pályabeosztással kapcsolatban.

A döntőkben minden esetben 3 hajóegység vesz majd részt, ahol a legjobb idővel döntőbe került 
egység a 2. pályáról, a második legjobb idővel bekerülő egység az 1. pályáról, a harmadik legjobb 
idővel bekerülő pedig a 3. pályáról indul.

MIX A, B, C csoport, valamint a férfi és női 200 méter futamainak lebonyolítási rendje:
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Minden kategóriánál hasonló versenylebonyolítási rendet alkalmazunk. A csapatok 2 időfutamon 
vesznek részt, ahol ugyanazzal az ellenféllel eveznek együtt, de a második időfutamban pályát 
cserélnek. A verseny túlnyomó részében egyszerre 2 hajóegység tartózkodik a pályán.

FIGYELEM! A 2 időfutam között a csapatok nem kötnek ki, hanem miután leevezték az első 
időfutamot, azonnal visszaeveznek a rajthoz, és az első időfutamhoz képest 12 perc múlva 
leevezik a második időfutamot.

A két időfutam alapján minden kategóriában a legjobb három időeredménnyel lehet döntőbe 
kerülni. Minden kategóriában hármas döntőt rendezünk.

A szombati napon 67 futam kerül lebonyolításra, ezért nagyon sűrű lesz az időbeosztás. Kérünk 
minden csapatot, hogy vegye komolyan az időrendben leírtakat. Az indítóbíró nem tud várni a 
csapatokra, ha valaki saját hibájából lekési a rajtot, akkor nem áll módunkban a futamot 
megismételni.

Óvást bármelyik csapat benyújthat a kérdéses futam után 10 percen belül. Az óvás díja 10.000 Ft, 
melyet jogos reklamáció esetén a versenybíróság visszafizet az óvást benyújtó csapat számára.

Az időeredmények folyamatosan frissülnek az információs táblán, valamint a közzétett internetes 
oldalon, melyet minden csapatnak figyelemmel kell kísérnie, mivel innen informálódhatnak, hogy 
mikor lesz a következő futamuk.

MIX 2000 méter futamainak lebonyolítási rendje:

A 2000 méteres futamra 9 hajóegység nevezett, így ebben a kategóriában 3 időfutamot, valamint 
egy döntőt rendezünk. A 3 időfutamból a 3 legjobb idővel lehet a döntőbe kerülni. A 2000 méteres 
futam úgynevezett üldözéses verseny lesz. A 3 legjobb idővel döntőbe került csapatnál a 
leggyengébb indul elsőként, majd őt követi 10 mp múlva a második legjobb idővel döntőbe került 
egység, végül újabb 10 mp múlva indul a legjobb idővel döntőbe került egység. Természetesen a 
2000 méteres döntőnél az elért időeredmény számít, nem a befutó.

A 2000 méteres futamnál szigorúan betartandó szabály, hogy az a hajóegység élvez elsőbbséget a 
fordulónál, aki először ér a fordulóponthoz. Előzésnél csak annyira szabad megközelíteni a többi 
hajóegységet, hogy ne történjen ütközés. A szabálytalankodó hajóegységet a versenybírók 
kizárhatják a versenyből.

Mind a 200 méteres, mind a 2000 méteres futamoknál egy hajóegységbe maximum 20 főt lehetett 
nevezni, melyből egyszerre 16 evezős tartózkodhat a vízen. A MIX kategóriában a hajóban a 
maximum 16 versenyzőből minimum 6 női versenyzőt kell beültetni.

Fontos szabály, hogy egy versenyző egy kategórián belül kizárólag egy csapatban indulhat. Ennek 
értelmében egy versenyző az egész rendezvény alatt maximum 2 kategóriában indulhat: a MIX, 
illetve a saját nemének megfelelő női vagy férfi futamokban.

Kérünk minden versenyzőt, hogy ezt az új szabályt vegyék komolyan, a stégmesterek szigorúan, 
név szerint ellenőrizni fogják a csapatösszetételt.

Jó versenyzést!
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