
EVEZŐS ÉVADNYITÓ 
 28. gr. Széchenyi István Emlékverseny és 8. Nemzetközi Budapest Kupa 

 
A verseny időpontja: 2018. március 17. (szombat) 
A verseny helyszíne: Budapest, III. kerület, Szent 23. János pápa park. (Tímár utcai 

HÉV megállónál elfekvő Dunapart, UTE Kajak Kenu ház) 
A verseny rendezője: DNHE, BESZ 
A verseny támogatója: MESZ 

Nevezési határidő: 2018. március 1. (szerda) 18:00 óra  
 Tel: 06304179020, e-mail: info@budapestcupregatta.com  
 

Online nevezés:  https://goo.gl/forms/Ec4cslIzyEoIjJhG3  

 

Nevezési díj: Serdülő versenyszámok ingyenesek  
 ”Budapest Kupa” nyolcas verseny: 38 750 Ft / hajó  
 ”Capital Cup” körversenyben való részvétel automatikus 
 „Budapest Kupa” női négypár verseny 15.500Ft / hajó 
A versenybíróság elnöke: Mészáros Judit 
Versenytanács ülés: 2018. március 17. (szombat) 8:30 óra  
  
Sorsolás  2018. március 2. 
Díjazás: Az versenyszámok I-III. helyezettjei érem díjazásban 

részesülnek 
 Minden további helyezett emlékérmet kap a verseny utáni 

díjkiosztáson. 
 
A pálya: 
Rajt 4500 m: Az Óbudai-sziget északi vége (Az Óbudai Kiságban lefelé 

indulva) a betonkerítés végénél, az indítósátornál.  
 A rajt repülő rajttal történik 3-4 hajókülönbséggel a csapatok 

között 
Cél: A DNHE Wesselényi csónakháza alatti célbírósági sátor 
 
Megjegyzés:  

▪ nyolcas versenyben férfiak és nők aránya tetszés szerinti 
lehet 

▪ minden induló csapat köteles egységes versenymezben 
rajthoz állni, akik ezt elmulasztják 10 másodperc büntetést 
kapnak 

▪ A férfi felnőtt nyolcasok versenyében az indítás az előző évek 
eredménye alapján kiemeléssel történik 

▪ A nyolcas versenyben a különböző korosztályú és nemű 
csapatok egy üldözéses versenyben vesznek részt 

 
Capital Cup Körverseny 

▪ Minden 8+/8x- nevező automatikusan részt vesz a Capital 
Cup körverseny pontversenyében 

▪ A körversenyben szereplő versenyek: 
o 2017. Október 28. Head of Prague, Prága 
o 2017. november 4. Eights on Sava, Zágráb 
o 2018. március 17. Budapest Kupa, Budapest 
o 2018. május 12. Wiener Achter, Bécs 

▪ A körversenyben csak klub csapatok vehetnek részt 
▪ Négy versenyzőnek meg kell egyeznie a versenyek során 
▪ A körversenyben azok a csaptok vesznek részt, akik legalább 

3 különböző regattán indulnak 
▪ A körverseny díját a „Capital Cup” a Wiener Achter 

díjkiosztólyán adják át a pontverseny győztesének 

▪ Az egyes versenyeket szervezésében a helyi szervező 
bizottságok az illetékesek 

 

mailto:info@budapestcupregatta.com
https://goo.gl/forms/Ec4cslIzyEoIjJhG3


Versenyszámok/versenytávok: 
 

▪ Férfi felnőtt nyolcas    4500 m 

▪ Női felnőtt nyolcas    4500 m 

▪ Vegyes felnőtt nyolcas    4500 m 

▪ Férfi veterán nyolcas    4500 m 

▪ Női veterán nyolcas    4500 m 

▪ Veterán vegyes nyolcas  4500 m 

▪ Női veterán nyolcpár 4500 m 

▪ Férfi veterán nyolcpár 4500 m 

▪ Vegyes veterán nyolcpár 4500 m 

▪ Egyetemi nyolcas    4500 m 

▪ Férfi ifjúsági nyolcas    4500 m 

▪ Női ifjúsági nyolcas    4500 m 

▪ Férfi serdülő nyolcas 4500 m 

▪ Női serdülő nyolcas 4500 m 

▪ Női felnőtt kormányos nélküli négypárevezős 4500 m 

▪ Női veterán kormányos nélküli négypárevezős 4500 m 

▪ Női ifjúsági kormányos nélküli négypárevezős 4500 m 

▪ Serdülő vegyes kormányos négypárevezős 1000 m 

▪ Tanuló vegyes kormányos négypárevezős 1000 m 

▪ LTA/normál mix nyolcas     4500 m 

▪ Open Mind – Speciális képességű sportolók  4500 m 

 

 
A verseny kezdési időpontja szombati napon 10:00, A futamok időpontját a versenybíróság a 
nevezések függvényében határozza meg.  
 
A változás jogát fenntartjuk. 


