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A rendezvény központi helyszíne: Bajai Spartacus S.C. Kajak-Kenu Háza - Baja, Türr Kilátónál 

A túraverseny útvonala: Baja Türr-átvágás, - Kamarás-Duna, Duna főági folyammeder, Vén-Duna 
mellékág - Cél: Türr Kilátónál lévő BSSC stégnél 

A rajt helyszíne: a Türr-átvágás Északi végével szemben lévő homokos strand 100 méter hosszan 
lezárt partszakasza.  

Futamok indítása: Kategória-csoportonként: 10:30-tól 5 perces időkésleltetéssel. 

A rajt: A verseny az indítóbíró hangjelzésével megadott időpillanatban, a parti homokon lévő 
hajóknak a legénység sajátkezű vízretételével kezdődik. 

Versenytáv: 22km. (VTK - Versenyzőknek) 

Rajt_1: (10:00) 
 négyes túra kenu (TC-4) Open 
 hármas túra kenu (TC-3) Open 
 túra kenu női páros (TC-N2) 
 túra kenu vegyes páros (TC-V2) 
Rajt_2: (10:05) 
 túra kenu férfi páros (TC-F2) 
 tengeri kajak női egyes (SEAK-N1)  
 túra kajak női egyes (TK-N1-50+)–50cm-nél szélesebb kajakok 
 tengeri kajak férfi egyes (SEAK-F1) 
Rajt_3: (10:10) 
 túra kajak női egyes (TK-N1-50–)–50cm-nél keskenyebb kajakok 
 túra kajak női páros (TK-N2) 
 túra kajak férfi egyes (TK-F1-50+) 
 túra kajak férfi egyes (TK-F1-50–) 
Rajt_4: (10:15) 
 túra kajak férfi páros (TK-F2) 
 túra kajak vegyes páros (TK-V2) 
 versenyhajó –kajak (K-1) 
 versenyhajó–kenu (C) Open 
 páros versenyhajó–kajak (K-2) Open 



Baja, 2017 május 27. - Versenyleírás - A futamok részletes ütemterve 

2 

 

A verseny útvonalának leírása: 

A hajóegységek az indítást követően, a partra merőlegesen a Türr-átvágás torkolata felé Déli 
irányban, azon keresztülhaladva a Petőfi-szigetet az óramutató járásával ellentétes irányban 
megkerülik. - A rajt útvonalának keresztezését követően, a Kamarás-Dunán Nyugati irányban 
a Duna torkolatáig. - Innen, a Dunán lefelé, a bal part közelében, a sodrásban maradva, a déli 
forduló és ellenőrző pontig. Ez a Türr-kilátótól mintegy 2000 m-re, az 1477-es 
folyamkilométer táblánál van. - Lejelentkezés a mentőmotoros/versenybírónál, majd a 
fordítóbóját balról kerülve, irány a túlsó part. (Megfelelő vízállás esetén, ez a fordítópont a 
szemben lévő Pál-zátony megkerülését, illetőleg az itt elhelyezett ellenőrző állomást jelenti.)  
A Duna keresztezése után, továbbhaladás a folyásiránnyal szemben, a túlsó (folyás szerinti 
jobb) oldalon. - A Duna-híd után 400 méterre: - Kötelező kiszállás és frissítő pont a bajai 
Duna-fürdői strandon. (Amennyiben a vízállás engedi.) 

A frissítő után továbbhaladás a Vén-Dunai mellékágban. A mederelzárásnál lévő szigetet 
balról kerülve, a keresztgát nyílásán felfelé halad a túra, egészen a Duna-torkolatig. 
Az Északi fordulóponttól, az irány lefelé, a Duna főági meder jobb partjához tartva, a 
sodrásban az 1479-es fkm-ig. - A veszteglő hajók pillanatnyi elhelyezkedéséhez igazodóan 
biztonsági fordítóbója kerül kihelyezésre (!) - Azt kötelezően balról való kerüléssel a Dunát 
keresztezve érkezés a Türr-kilátónál a Sugovicába. Cél, a Kajak-Kenu ház alatti partszakaszon 
2 bójával kijelölt vonal. ( a torkolattól 300 m) 
 
 
 

 

 

 

 

 


