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 BALATON MARATON 50, 2010 

Versenykiírás Balaton Marathon 50 

 
Extrém hosszú távú kajak-kenu-outrigger-sárkányhajó-evezős marathon és 

teljesítménypróba  

Elsősorban a tengeri kajakozás/kenuzás és a Balaton népszerűsítése céljából rendezzük 
versenyünket. A hazai folyó, és sík vizekkel ellentétben a Balatonon komoly hullámokkal 
küzdhetnek meg a versenyzők. Várunk minden lelkes amatőr evezőst, teljesítmény túrázót, 
maratonistát aki kipróbálná magát a Balaton hullámos vizén is.  
Várjuk hazánk tengeri kajakos túravezetőit és minden érdeklődőt, aki nem ijed meg egy 
extrém hosszú távú versenytől. minden hajóosztálynak külön kategóriát nyitunk, evezősök, 
outriggeresek, kenusok, kajakosok, tengerikajakosok, sárkányhajósok külön kategóriában 
versenyeznek. A táv teljesíthető egyéniben és csapatban is. 

Időpont:  2010 augusztus 28-29. (szombat-vasárnap) 
Rajt:   Balatonudvari strand 9.30. 
Cél:  Balatonudvari strand 19.30. 
Limit idő: 10 óra 
Táv:  50 km, /vasárnap akkor van rajt ha szombaton viharjelzés miatt elmarad/ 

Nevezés: 
Online: www.seakayaking.hu/nevezes menupont alatt kérünk mindenkit regisztrálni. 
Érdeklődés információ a nevezes@seakayaking.hu címen vagy a +36309500655 mobil 
számon. 

Nevezési díj:  
Rendkívüli előnevezés: 2010 május 31-ig 8 000,-Ft/fő  
Előnevezés:    2010. július 31-ig 9.900,- Ft/fő, előnevezés akkor érvényes, ha 
a nevezési díj a határidőig megérkezik az egyesület számlájára. Befizetési információk e-
mail-ben kapnak a jelentkezők az on-line nevezés után. Előnevezés lejártával a helyszíni 
nevezési díjat kell befizetni. 
Helyszíni nevezés:   2010 augusztus 27.-én 14.00-tól 20.00-ig 
     2010 augusztus 28.-án 06.00-tól 08.30-ig 12.000,- Ft/fő 
Baráti társaságok, egyesületek, csapathajók min. 5 fős előnevezése esetén 8.000,- Ft/fő.  
Egyesületek részére 15 fős előnevezés felett egyéni megkeresés esetén egyedi ajánlatot 
készítünk. 

Nevezési díj tartalmazza: 
- A verseny emblémájával ellátott egyedi Lycra póló/Vizi sportokhoz elengedhetetlen, UV 
védelmet biztosító rövid ujjú sport felső/ 
- Rajtszám 
- Pasta Party célba érkezés után 
- Motoros mentő hajó a verseny alatt 
- Kategóriánkénti díjazás - érmek + értékes díjak, 1-3 helyezettek részére 
- Oklevél 
- Minden célba érkező között értékes díjakat valamint 1 db tengeri kajakot sorsolunk ki, a 
verseny összdíjazásának értéke 1,5-2 Millió Ft. 
- Szombat este buli a strandon 

http://www.seakayaking.hu/nevezes
mailto:nevezes@seakayaking.hu
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Díjazott kategóriák: 
- Kajak 1-es 
- Tengerikajak 1  
- Surf Ski 1 
- Kajak 2-es, minden páros kajak ide tartozik 
- Kajak 4 
- Kenu 1-es és outrigger egyéni 
- Kenu 2-3-4-es 
- Outrigger páros 
- Óriás hajóosztály (5 főtől), benne sárkányhajók, fix üléses kormányos hajók 
- Kielboot 
-Gig illetve 4 pár evezős egységek 
- Egyéb kategória (más fenti osztályokba nem sorolható hajók, akkor indul új kategória ha 
legalább 3 egység nevez azonos kategóriában) 

Egy kategória díjazásához legalább három egység elindulása szükséges. 
A kategóriákba sorolás a rendezők kizárólagos joga! A regisztráció során a rajtszámokat a 
rendezőség ragasztja fel és fenntartja a jogot a kategóriába soroláshoz. Kategóriába nem 
sorolható egységeket kérjük a nevezésnél az „Egyéb” megjegyzés rovatban feltűntetni. 

Díjazások: 
1-3 helyezettek érmek, oklevelek és értékes tárgy nyeremények. 
A teljes táv abszolút első helyezette vándorkupát kap! 
A leggyorsabb egyéni kajak versenyző és az abszolút első helyezett pénzdíjban részesül. 
Több értékes nyeremény sorsolása minden célba érkezett versenyző közt az 
eredményhirdetés után. Ha valaki nincs jelen vagy megbízottja nincs jelen, akkor új számot 
húzunk. Minden versenyző a regisztráció során kap egy tombola jegyet, amivel részt vesz a 
fődíjak kisorsolásánál. Csak a limit idő alatt célba érkezett versenyzők vesznek részt a 
tombola sorsoláson.  

Térkép: 
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A verseny pontos leírása: 
 
A hajók beszállítása a rajt zónába a helyszíni nevezés ideje alatt pénteken és 
szombaton lehetséges, a már benevezetteknek és hozzátartozóiknak a belépés a strandra 
ingyenes.. 
Helyszíni nevezés és a versenyiroda nyitva tartása /Balatonudvari Strand/: 
Augusztus 27. péntek 14.00 - 20.00. 
Augusztus 28. szombat a verseny napja 6.00 - 8.30. Vihar esetén rajt vasárnap ugyanebben 
az időben. 
Verseny napján a program időbeosztása 
6.00 - 8.30 Versenyiroda nyitva tartása, regisztráció, rajtszám átvétele és hajók kategóriába 
sorolása, ebédjegy, tombolajegy felvétele. Kérünk minden versenyzőt időben érkezzen, hogy 
a rajtról ne csússzon le. 
8.30 - 9.00 Hajók és legénységük bemutatása a médiának és a közönségnek, a bemutatón 
minden résztvevő megjelenésére számítunk/lycraban!/. A tavalyi versenyhez hasonlóan 
közös fotózás. 
9.00 - 9.20 Vízre szállás, bemelegítés 
9.20 - 9.30 Rajtvonalhoz való felállás 
9.30 Rajt, minden egység egyszerre rajttól 
Frissítő állomás, egyenlőre nem meghatározott, hogy hol lesz, verseny napján kerül 
kihirdetésre. /minden egységnek kötelező a parton regisztrálni/ 
Cél: Balatonudvari Strand regisztrált célba érkezés 19.30 óráig 
Pasta Party: minden versenyzőnek célba érkezés után folyamatosan. 
19.30 Eredmény hirdetés, Fődíjak és egyéb nyeremények sorsolása 
20.00 Záró buli kifulladásig 
 
Kontrol pontok: 
Szintén a verseny napján kerül kihirdetésre, de jól látható helyeken elhelyezett bójákat kell 
majd kerülni minden esetben a part felöl. A mellékelt versenytérkép mutatja az útvonalat. 
Balatonudvari-Révfülöp-Balatonboglár-Szántód-Tihany-Sajkod-Balatonudvari. 
Fontos tudnivalók: 
- A Balatonudvari strand parkolójában minden benevezett versenyzőnek biztosítunk zárt 
parkolót. A strandra gépjárművel behajtani tilos. A strandon zárt őrzött tárolót biztosítunk a 
versenyzők hajóinak éjszakára. Már pénteken be lehet szállítani a hajókat a tárolóba. 
- A verseny fórumán vagy e-mailben lehet társakat/váltótársakat keresni, ha egyedül lennél 
vagy hiányzik valaki a párosból. 
- A nevezésével mindenki nyilatkozik felkészültségéről és úszástudásáról és a Balatoni 
Hajózási Szabályzat ismeretéről. 
- Ahol a verseny nem bójákkal kijelölt útvonalon halad ott a Hajózási Szabályzat előírásai az 
irányadóak. A parttól maximum 1500 m-re lehet eltávolodni. Elsőfokú viharjelzés esetén max 
500 m-re, másodfokú viharjelzés esetén a rendezőség tájékoztatja a versenyzőket a parttól 
való eltávolodás szabályairól. 
- A verseny elsőfokú és másodfokú viharjelzésben is megrendezésre kerül, de a rendezőség 
fenntartja a jogot erős vihar esetén a verseny megszakítására. A viharjelzést minden induló 
maga köteles figyelemmel tartani!  
- Minden versenyzőnek gondoskodnia kell mentőmellényről, melyet elsőfokú viharjelzésnél 
haladéktalanul fel kell vennie. A mentőmellény hiánya versenyből való kizárást vonhatja 
maga után. 
- Több személyes hajóknál kapitányt kell kijelölni, kinek adatait külön ki kell emelni a 
nevezési lapon. 
- A versenyen csak kézi erővel hajtott hajók vehetnek részt, vitorlás, szörf, motoros, Vizi 
bicikli, nem. 
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- Az induló hajóknak süllyedés biztosnak kell lenniük, melyet a rendezőség a hajó átvételénél 
ellenőriz. 
- Az egységek ütközését mindenkinek kerülnie kell. 
- 16 év alatti versenyzők csak írásbeli szülői engedéllyel indulhatnak. 
- A verseny szintideje 10 óra. 
- Indokolt esetben a verseny rendezőség a versenyt megszakíthatja és az épp aktuális 
eredmények alapján hirdeti ki a végeredményt 
- A versenyzők kötelesek a versenyt a főrendező utasítására haladéktalanul befejezni, és a 
rendezői utasításoknak eleget tenni. 
- Hajókat kölcsönözni a seakayaking csapatától lehet nevezes@seakayaking.hu. 
- A rendezvény elmaradása esetén, az addig felmerülő költségek elszámolása után a 
nevezési díjakból megmaradt összeget a 2011-es verseny nevezési díjaiba beszámoljuk. 
- Szállás információ az elérhetőségeken. 
- A verseny rendezőség fenntartja a jogot, hogy a nevezési szabályzatot bármikor előzetes 
bejelentés nélkül egyoldalúan módosíthatja. 

Verseny infó: 
+36 30 9500 655  
nevezes@seakayaking.hu  
www.seakayaking.hu  
Főszervező: 
SLIDE SC. 
Schmuck Ádám - Pipis Bernát 
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Budapest, 2010 május 2. 
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