
   
 

Versenykiírás 

Délelőtti kajak-kenu verseny 

Helyszín, időpont: 

A verseny az alsógödi csónakháznál, a Duna bal partján 1667-1668 fkm-en, a parttól 

80 m-es sávban kerül megrendezésre 2022. augusztus 27-én. A versenyzőknek egy fordulóval 2000 métert kell 

megtenniük. A rajt a gödi homokszigetnél folyás irányban, egyvonalba rendeződés után történik. A pálya féltávnál  

fordítóbójával van kijelölve. A fordítóbóját jobb oldalról, kívülről a folyásirányt tekintve alulról kell megkerülni. A 

fordulónál, valamint a futam során a versenytársak hajóját kézzel, lapáttal akadályozni, visszahúzni nem szabad. 

A versenyzőknek követni kell az indító bíró és a futamot kísérő versenybírók utasításait. A szabálytalan, 

sportszerűtlen egységeket kizárjuk a versenyből. 

A délelőtti futamok technikai értekezlete 8:00-kor kezdődik a Sportháznál.  

A délelőtti kajak futamokra a nevezéseket 2022. augusztus 23-án 16:00-ig elektronikus úton a  

Kajak-Kenu Ablakban lehet leadni! A határidőig beérkezett nevezés díjmentes. Az utólagos, illetve a helyszínen 

történő nevezésekre az MKKSZ szabályzata az irányadó. 

A SUP futamokra az előnevezéseket a 2022. augusztus 26-án 16:00-ig a godkupa@godikajak.hu-n várjuk, illetve 

a verseny helyszínén a futam előtt legkésőbb 11 óráig lehet. A SUP futamokra a nevezés díjtalan! 

A SUP futamokra nemek szerint igazolt és amatőr kategóriában lehet nevezni.  

A négy kategória összevonva egy (nagy létszám esetén két) futamban kerül megrendezésre, 

de a díjazás kategóriákra bontva történik! 
 

Résztvevők: 

A Göd Kupán az U10-es korosztálytól igazolt versenyzők részére rendezünk futamokat. 

A délelőtti kajak futamokon a felnevezésre az MKKSZ regionális versenyekre hatályos szabályzata érvényes. 

A mentőmellény használata U10-U14 korcsoportban kötelező! 

A SUP futamokban minden versenyző csak a saját felelősségére indulhat! Mentőmellény használata kötelező! 

 
Értékelés, díjazás: 

A kajak futamokban futamonként az első hat helyezettet éremmel és ajándékkal jutalmazzuk. 

Az U10-es korcsoportban induló fiú és lány győztesek egyéni kupát kapnak. 

Az értékelés során az első helyezett 10, a második 8 és a további helyezettek 1-1-gyel kevesebb pontot kapnak, 

valamint az ezek után minden célba érkező versenyző 1 pontot kap. 

A Göd Kupát a legtöbb pontot szerző egyesület nyeri. Az első három egyesületet kupával díjazzuk.  

 

Egyéb információk: 

A Göd Kupán résztvevő egyesületek által nevezett versenyzők és fejenként egy kísérő számára bográcsebédet 

biztosítunk. Az ebédjegyeket a leadott nevezések száma szerint a technikai értekezleten adjuk át az edzőknek. 

Az eredményhirdetést követően szeretettel várjuk a versenyzőket és hozzátartozóikat a délutáni „buli” 

kenufutamokra! Ezekre a helyszínen 11:00 órától díjmentesen lehet nevezni. Minden információ elérhető a 

honlapunkon és a facebook oldalunkon. 

  

https://goo.gl/maps/bTqs6MeSzm42
https://ablak.kajakkenusport.hu/CRM/protected/felhasznalok/adataim.xhtml
https://kajakkenusport.hu/d/0fLjv0wufxeRFmiBtGl36mHNhwzSwbKwQ7gCUeRd6BeLyuBUNyaUK8++MPTGhw==--xgLVX616OkdW%2Fask--OEKYycOXNnBqrjJaqNMOlQ==
mailto:godkupa@godikajak.hu-n?subject=Göd%20Kupa%202021%20SUP%20amatőr%20nevezés
https://godikajak.hu/god-kupa
https://godikajak.hu/god-kupa
https://www.facebook.com/events/300239648509826/?active_tab=discussion


   
 

Délutáni kenuverseny 

Helyszín, időpont: 

Hagyományosan a délelőtti versenyzők számára kiírt versenyek után, az eredményhirdetést követően, 

megkezdődnek a délutáni „buli” kenufutamok. 

A délutáni futamok során a pálya és a lebonyolítás menete nem változik, szükség esetén indián kenut és evezőket 

korlátozott számban a helyszínen biztosítunk. 

 

Résztvevők: 

A délutáni amatőr indián kenu futamokban saját felelősségre bárki részt vehet. A nevezéseket a helyszínen 

délelőtt 11:00-tól –legkésőbb az adott futam kezdete előtt 1 órával– lehet leadni. 

A részvétel feltétele az úszni tudás, a megfelelő egészségi állapot és vízi KRESZ ismerete, melyről a csapathajó 

képviselője a nevezéskor írásban nyilatkozik. 

A futamok létszám és korosztály meghatározását a Göd Kupa programfüzete pontosan tartalmazza. Kérjük, hogy 

ezeket a sportszerű versenyzés és a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében mindenki tartsa be!  

A versenyzők születési dátumát szükség esetén igazolni kell! 

Minden hajónak rendelkeznie kell egy azonosító számmal, melyet a hajó mindkét oldalán elöl, olvasható helyen 

kell elhelyezni. Minden hajónak a rajt előtt le kell jelentkeznie! 

 
Értékelés, díjazás: 

A délutáni kenufutamokban a dobogós egységek kap érmet és ajándékot. 

 

Minden résztvevőnek, vendégnek kellemes időtöltést kívánunk! 

Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány 

Szervező Bizottság 

http://godikajak.hu/sites/default/files/esemeny/2021/god_kupa_program_2021.pdf

