XV. Vízitúra Kupa sorozat
II. forduló - Baja
Természet közeliség, harmónia, szabadság. Garantált érzések azok számára, akik tavasztól
őszig vízre szállnak, s csatlakoznak a vízitúrázók népes táborához. Számos felfedezésre váró,
vadregényes, gyönyörű vízfelület található Magyarországon, amelyeken - a Bejárható
Magyarország program keretében - az elkövetkező esztendőben jól kiépített, európai
színvonalú, megfelelő eszközparkkal ellátott megállóhelyek létesülnek majd. Az ötveneshatvanas évek mozgalmas vízi élete után ismét reneszánszát éli a vízi turizmus, amelyhez jó
keretet adhat sportágunk egyik népszerű sorozata, a Vízitúra Kupa.
Hogy mit kell tudni erről a versenyről?
A Vízitúra Kupa Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb, országos méretű amatőr
vízitúrás versenysorozata. A bajokság 2001-ben indult civil kezdeményezés részeként. A
rendezvénysorozat szervezője és fő támogatója a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.
A Vízitúra Kupa egy hét fordulóból álló versenyrendszer, melyben a szervező helyszínek egy
közös és egységes szabályrendszer szerint szervezik a versenyüket, de mindenhol a saját
vízterületükre jellemző sajátosságokkal fűszerezik az eseményeket.
A Vízitúra Kupa 2017-ben is várja a természetet kedvelő sportos vízitúrázókat és az amatőr
vízi sportolók kedvelőit.

Rendezők:
 Bajai Spartacus SC Kajak-Kenu Szakosztály
 Magyar Kajak Kenu Szövetség

Helyszín, időpont:
 Baja, Bajai Spartacus SC Kajak-Kenu Szakosztály Vízitelepe Megközelítése az Áti
Depon keresztül, további infó és térkép megtalálható a www.spartacussc.com-on
 2017. Május 27. szombat

Nevezés:
Minden részvevő a saját felelősségére vesz részt a Vízitúra kupán, amelyről az online
felületen nyilatkozik!
A résztvevőknek kötelező kitölteni:



nevezési lapot
18 éven aluli versenyzőnek szülői/gondviselői nyilatkozatot

Nevezési díj minden kategória résztvevőinek:



Nevezési díj pólóval május 18.-ig átutalással:
o 3500.- Ft/fő, mely tartalmaz: póló, rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely.
Nevezési díj póló nélkül május 18.-ig átutalással:
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o 2500.- Ft/fő, mely tartalmaz: rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely.
Nevezési díj május 19.- 25-ig pólóval helyszíni fizetéssel:
o 4000.- Ft/fő, mely tartalma póló, rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely.
Nevezési díj május 19.- 25-ig póló nélkül helyszíni fizetéssel
o 3000.- Ft/fő, mely tartalma póló, rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely.
Nevezési díj előnevezés nélkül, helyszíni fizetéssel
o 3000.- Ft/fő mely tartalmaz rendezvényszervezés, sátorhely, azonban nem
tartalmaz pólót és étkezést

Számlatulajdonos: Bajai Spartacus SC
Számlaszám: OTP Bank: 11732033-22815307-00000000
Az átutalás megjegyzés rovatába kérjük a „Vízitúra Kupa” nevet, a nevezett kategória
rövidítését, valamint a nevezők nevét! (pl Vízitúza Kupa, K-1, Körmendi László)
Számlát a rendezvény helyszínén adunk az online nevezőknek is. Ha azonban valakinek más
névre (pl egyesülete nevére) kell a számlát kiállítanunk, akkor azt kérjük előre jelezni a
www.spartacussc.com honlapján.
Vörös meteorológiai riasztás esetén a verseny elmarad, azonban a rendelt pólót a helyszínen
átadjuk és az 500 Ft nevezési díjat visszautaljuk.
Lehetőség lesz a kísérőknek, nézőknek is ebédet rendelni, amit szintén előre, az online
nevezőrendszerben lehet igényelni május 25.-ig. A rajt és a cél helyszíneken is büfé üzemel.

Előzetes programterv:
 Érkezés- Regisztráció: 8:00-9:30 Kajak-Kenu ház
 Versenytáv: Versenyzők: 22km, Friss Túrázók 8km
 Rajtidő: 10:30-11:00 ig futamonkénti bontásban Kagyló előtti strandszakaszon. A
kijelölt helyekre kérjük a hajókat 10:20-ig bedepózni. A rajt indítása után szállnak
hajóba a versenyzők, tehát már a beszállás is a verseny része.
 Hajóbérlés: Előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen kenuk bérelhetőek
További infó: a www.spartacussc.com –on
 Pályarajz- Pályaleírás: megtalálható a www.spartacussc.com -on
 Hajóosztályok:
Versenyzőknek:









túra kajak férfi egyes (TK-F1-50–)
túra kajak női egyes (TK-N1-50–)–50cm-nél keskenyebb kajakok
túra kajak férfi egyes (TK-F1-50+)
túra kajak női egyes (TK-N1-50+)–50cm-nél szélesebb kajakok
túra kajak férfi páros (TK-F2)
túra kajak női páros (TK-N2)
túra kajak vegyes páros (TK-V2)
túra kenu férfi páros (TC-F2)
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túra kenu női páros (TC-N2)
túra kenu vegyes páros (TC-V2)
hármas túra kenu (TC-3) Open
négyes túra kenu (TC-4) Open
versenyhajó –kajak (K-1)
páros versenyhajó–kajak (K-2) Open
versenyhajó–kenu (C) Open
tengeri kajak férfi egyes (SEAK-F1)
tengeri kajak női egyes (SEAK-N1)

Friss túrázóknak:





Kenu1 OPEN
Kenu2-3-4 OPEN
Kajak 1-2 OPEN
Egyéb a hajótípusok (Sárkány, evezős és minden egyéb, ami a
Hajózási Szabályzat szerint a Dunán közlekedhet).

 Eredményhirdetés: Versenyt követően a Bajai Spartacus SC Kajak-Kenu házánál. (A
regisztráció helyszínén)
 Díjazás:
 Minden résztvevő oklevelet kap
 Minden kategória külön kerül díjazásra. A dobogós versenyző érmet kap.
 A versenyző kategóriában indulók összetett pontot kapnak.

Biztonság:
 A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt, melyről az online
felületen nyilatkozik!
 Mindenkinek kötelező betartani a hatályos Hajózási Szabályzatot!
 Mentőmellény viselése 16 év alatt kötelező!

Egyebek:




Május 28.-án, a versenyt követő napon, szakosztályunk vízitúrát szervez. A túra
útvonal a Veránka sziget kerülése a Rezéti- Duna ágban, mely a Gemenci tájvédelmi
körzet legszebb, legnagyobb holtága. A túrával kapcsolatos részleteket a
www.spartacussc.com –on lehet megtalálni.
Szakosztályunkat hírtelen érte a Vízitúra Kupa megrendezése, ezért még az
engedélyeztetések is folyamatban vannak. Apróbb változások lehetségesek, ami ha
lesz folyamatosan kiírjuk, ezért szíves elnézéseteket és türelmeteket kérjük.

