
 

 
Érkezés a starthoz a vízreszállás felől / Arriving to start from boathouse area 
 
Bemelegítő zóna / Warm-up zone 
 
Start regisztráció - 5 perccel a rajt előtt 3-as számú versenybíró környékén lenni a csapatnak! /  
Start registration - 5 minutes before start the crews should be near to umpire #3 
 

- - - - -  Határ átlépése csak, ha 3-as számú bíró beengedi /  
Entering into the channel only upon permission from umpire #3  
 
Haladás (csorgás) a előrendező bíró (2-es számú bíró) felé /  
Mowing forward (slow rowing) towards pre-starter (umpire #2) 
 

- - - - -  Startlista szerinti következő csapat itt várakozik a start utasításra / 
Next crew to start to be waiting here for start command 
 
Evezés (repülőrajt), amikor utasítást kap a startertől (1-es számú bírótól) /  
Rowing (flying start) upon start command from starter (umpire #1) 
 

_____  STARTVONAL (időmérés innentől) / STARTLINE (time recording from here) 
 
Verseny útvonala / Route of competition 
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 Starter (parton) / Starter (on the shore) 

- rajt utasítást ő adja / giving start command 
- 10 mp büntetést ad, ha a csapat nincs ott kiírt rajtidőben / awarding 10 seconds penalty if the crew 

is not present at start time 
 
Előrendező (parton) / Pre-starter (on the shore) 

- előrendezi a 3-assal jelzett versenybíró által beengedett csapatokat, hogy a rajtszámuk 
sorrendjében készen álljanak a 30 mp-es rajtokra / pre-arranging crews let into the channel by 
umpire #3 and make them ready for the 30 seconds starts 

 
Regisztráció (motorban) / Registration (in motorboat) 

- regisztrálja jelen lévő csapatokat, csapatokat befordítja a rajt irányába, rajtidejük (vagy rajtszámuk) 
szerint sorba rendezi őket, és folyamatosan küldi őket a parton lévő előrendező irányába / 
registering crews present in the start zone, turning the crews towards the channel, lining up crews 
by their start time (or bow number), sending crews continuously towards pre-starter on the shore 

- 10 mp büntetést ad, ha a csapat nincs ott időben – 5 perccel a kiírt rajtidő előtt – a start melletti 
bemelegítő zónában / awarding 10 seconds penalty if the crew is not present in the start zone 5 
minutes prior to start time 

- 10 mp büntetést ad, ha a csapatok a motoros és a szigetcsúcs között mennek a rajthoz (nem kerülik 
meg a motorost, hogy előtte haladjanak el) / awarding 10 seconds penalty if the crew is crossing 
between island peak and the motorboat (not turning around umpire#3’s motorboat) 

 
Marsall (motorban) / Marshall (in motorboat) 

- biztosítja, hogy a csapatok nem mennek a híd fölötti részre / ensuring the crews are not going to 
the North side of the bridge 

- csapatokat időben a 3-assal jelzett előrendező motoros irányába tereli / sending crews towards 
umpire#3 in time 

- egyben kijelölheti a bemelegítő zóna északi határát / marking the North end of warm-up zone 
 

Marsall (motorban) / Marshall (in motorboat) 
- biztosítja, hogy a csapatok nem mennek a déli irányban túl messzire a start területtől, illetve, hogy 

nem ütköznek össze a part mellett felfelé evező egységekkel / ensureing the crews are not going 
too far from start zone to the South direction, as well to avoid accident between crews warming up 
and crews arriving to the start zone 

- csapatokat időben a 3-assal jelzett előrendező motoros irányába tereli / sending crews towards 
umpire#3 in time 

- egyben kijelölheti a bemelegítő zóna déli határát / marking the South end of warm-up zone 
 
Marsall zátonynál (motorban) / Marshall at shallow water (in motorboat) 

- biztosítja, hogy a csapatok elkerülik a zátonyra futásos baleseteket és ezzel kapcsolatos 
hajósérüléseket / ensuring the crews avoid incidents from running on shore due to shallow water 
level 

- csapatokat tereli a start terület irányába / sending crews towards start zone 
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