
RAJTSZÁM: …………….. 
 

NEVEZÉSI LAP 
LUPPA REGATTA - SZIGETKERÜLŐ EVEZŐS VERSENY 

2016. augusztus 27. (esőnap: 2016. augusztus 28.) 
 
Leírás 
Az evezős verseny során teljesítendő feladat: a Luppa Sziget megkerülése saját evezős hajóval. A verseny 
szervezője a LUPA Egyesület (2011 Budakalász, Luppa Sziget). A versenyen bármely 18. életévét betöltött 
személy részt vehet, a szervezők kifejezetten amatőr vízitúrázóknak, sportembereknek és családoknak szervezik a 
versenyt. Kiskorú gyermek kizárólag a Családi túrakenu kategóriában, illetve a Kiel – kormányos pozícióban vehet 
részt a versenyen a szülő vagy gondviselő kifejezett felelősségvállalása esetén, a szülő vagy gondviselő által 
biztosított mentőmellényben. 
 
A verseny lebonyolítása  
RAJT/CÉL állomástól indulnak a versenyzők, 1/5 perces időközönként, annak érdekében, hogy elkerüljük a hajók 
ütközését vagy egymás zavarását. Amennyiben az adott hajónem kifejezetten lehetővé teszi, illetve külön kérésre 
sor kerülhet párhuzamos, egyidejű indításra is. A verseny győztese az, aki a saját hajónemében a legrövidebb időt 
futja. Díjat kap az első, második és harmadik helyezett. 
 

Helyszín - Budakalász, Luppa Sziget 
 

Induló hajó - a megfelelőt kérjük bekarikázni 
Kajak 1 Kajak 2 Kiel Családi kenu Skiff  Túrakenu Egyéb: 
 

Indulók adatai*: 

Név 
Születési 

év 
e-mailcím 

Póló 
méret 

    

    

    

    

*Indulók száma: Kiel: két fő + kormányos; Családi kenu: két felnőtt + két gyerek, Túrakenu: négy felnőtt 
 
Regisztráció  
Az esemény napján 8.00-tól folyamatosan a Luppa Sziget szentendrei szigeti oldalán, Rév utca végénél nevezési 
lap kitöltésével és nevezési díj (1.000,-FT/hajó) befizetésével. A regisztráció során adjuk ki a rajtszámokat, amelyet 
a hajó egyik evezősének ruhájára vagy a hajóra kell rögzíteni jól látható módon. A futamok indítása 9.30-kor 
kezdődik – előtte edzőkörökkel lehet bemelegíteni. A részletes és pontos időbeosztást a beérkező nevezések 
függvényében állítjuk össze és közöljük az indulókkal a nevezési lapon megadott e-mail címen, illetve a verseny 
napján a regisztrációs pultnál kifüggesztett részletes programban. 
 
Cél és Rajt 
Az indítás és a beérkezés helye a Luppa Sziget szentendrei szigeti oldalán (Luppa Sziget, 1599 Víztérkód, 
Szentendrei Dunaág 5 km. 47.616278, 19.086385) a Rév utca Dunába futó partjánál felállított RAJT/CÉL vonal.  
 
Eredmény hirdetés 
A Luppa Szigeti nagyréten felállított színpadnál 12.00 óra után – a verseny befejezését követően. Pontos időpontot 
a nevezések lezárását követően adunk meg és a nevezőket a megadott e-mail címen tájékoztatjuk. 
 

Nevezési díj: 1000 Ft/hajó/versenyszám 
Amennyiben az adott hajóval több versenyszámban indulnak, új nevezési lapot kell kitölteni és a 

nevezési díjat is újra meg kell fizetni. 
A nevezési díj banki átutalásához szükséges számlaszám: Lupa Egyesület - CIB Bank 11100908-18677131-36000001 



Indított hajónemek 
- Kajak egyes, kajak kettes férfi/női; kettes esetén vegyespáros is 
- Családi túrakenu: két felnőtt és két kiskorú gyermek  
- Túrakenu – vegyes négyes  
- Kielboat 2 evezős, 1 kormányos 
- Skiff (skiff/dublo) 
A szervezők vállalják, hogy igény szerint bármely hajónemben indítanak futamot, amennyiben legalább három nevezés érkezik 
a választott, a felsorolásban nem szereplő hajónem megjelölésével. 
 
Program 
08:00 órától regisztráció és a sorszámok kiosztása; verseny előtti bemelegítés a parton, vízben 
09:15-től az induló hajónemek vízreszállása  
09:30 Kajak egyesek 
09:45 Kajak kettesek 
10:00 Túrakenu négyesek/ Családi kenuk 
10.20 Skiff 
10.40 Kiel 
11.30 Egyéb hajóosztályok, speciális futamok 
12:00 után: Eredményhirdetés és díjátadás 
A végleges program a nevezők számától függően változhat – a szervezők e-mailen küldenek értesítést a végleges programról. 
 
Felelősségvállalás: 
Alulírott versenyző az alábbi nevezéssel jelzem a versenyszervezők felé szándékomat a versenybe való részvételre. 
Elfogadom, hogy nevezésem érvényességének feltétele 
- betartom a versenyszabályokat;  
- sportszerűen és mások testi épségére vigyázva versenyzem;  
- kijelentem, hogy elmúltam 18 éves;  
- vállalom, hogy befizetem a hajónkénti/versenyszámonkénti 1.000,-Ft nevezési díjat a Lupa Egyesület részére,  
- elfogadom, hogy rossz idő esetén a verseny a meghirdetett esőnapon, 2016. augusztus 28. napján kerül megrendezésre; 
- tudomásul veszem, hogy amennyiben a verseny a szervezők hibájából, vagy a rossz időjárás miatt elmarad, úgy a nevezési díj 
visszajár; 
- tudomásul veszem, ha nevezésem ellenére nem jelenek meg a versenyen, úgy a befizetett nevezési díjat a szervezők nem 
térítik vissza; 
- vállalom, hogy betartom a vízi közlekedés szabályait; 
- kijelentem, hogy saját felelősségemre indulok a versenyen; 
- vállalom, hogy minden, a vízi közlekedéshez és a balesetmentes versenyzéshez szükséges felszerelésről gondoskodom;  
- családi túrakenuban való indulás esetén kiskorú gyermekeim számára védőmellényről gondoskodom, továbbá kijelentem, 
hogy kiskorú gyermekeim testi épségéről a verseny során személyesen gondoskodom, minden a versenyen való indulással 
kapcsolatos felelősséget vállalok; 
- kijelentem, hogy a versenyen való induláshoz szükséges hajóval rendelkezem és tudomásul veszem, hogy a szervezők nem 
biztosítanak részemre hajót a versenyzéshez;  
- hozzájárulok, hogy a szervezők a verseny lebonyolítása érdekében nyilvántartsák az általam megadott személyes adataimat és 
a későbbiekben is informáljanak a versennyel kapcsolatos hírekről. 
 
Budakalász, Luppa Sziget, 2016. augusztus ………… 
 
Versenyzők aláírása: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………………….  ………………………………………………………… 


