
 

                                
 
 

27. Magyar Concept2 Ergométeres Országos Bajnokság 
Egyetemi Ergométeres Országos Bajnokság 

Győr, 2017. február 25. 
 

 
Általános információk: 
A verseny rendezői: Magyar Evezős Szövetség 
 Vízisport Csodasport Kft. 
 Győri Atlétikai Club 
 Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 
 
Telefon: +36 1 460 68 56 
Fax: +36 1 460 68 58 
E-mail: info@hunrowing.hu   
Web: www.hunrowing.hu 
 
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok (9026 Győr, Egyetem tér 1.) 
 

Megközelíthető: 
 
 
 
 
 
 

Tömegközlekedéssel: győri vasút- és buszállomástól gyalog a Megyeházáig (Aradi 
vértanúk útja), onnan 11-es busszal 3 megálló a Széchenyi István Egyetemig.  
Gépkocsival: M1-es autópálya, → M19-es út → Győr, 1-es út Mártírok útja → jobbra 
14-es út Galántai út, át a Széchenyi hídon, Bácsai úton balra → Szövetség utca → 
Hédervári utca → Egyetem tér 
 

 
 
GPS koordináták:  Szélesség: 47°41´36.58´´ 
                                  Hosszúság: 17°37´43.26´´ 
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Nevezés módja: eRegatta: https://www.evezes.hu/nevezes 
 

Pótnevezésre kizárólag a helyszínen, érvényes sportorvosi és 
versenyengedély bemutatásával 8:30-ig van lehetőség. A pótnevezések 
elfogadására a beérkezés sorrendjében, és a futamokban az üres helyek 
függvényében van mód. 
Amatőr versenyzők számára kötelezően kitöltendő a versenyszám mező a 
kategória megjelölésével. 
A versenyre azon tagegyesületek nevezhetnek, amelyeknek nincs 60 napnál 
régebben lejárt tartozásuk a MESZ felé, illetve nincs 90 napnál régebben 
lejárt köztartozásuk. 
 

Nevezési határidő: 2017.02.15. 15:00 
 
Nevezési díj: 500.- Ft/ fő versenyengedéllyel (licensszel) rendelkező 

(evezés sportág versenyrendszerében résztvevő) 
1500.- Ft/ fő versenyengedéllyel nem rendelkező (evezés sportág 
versenyrendszerében részt nem vevő - amatőr) 
Az amatőr versenyzők nevezési díja a helyszínen fizetendő. 
500.- Ft/fő az egyetemi versenyszámokban, a részletes kiírást lásd lejjebb
    

Pótnevezési díj: A nevezési díj ötszöröse.   
 

Lemondási díj: Lemondás esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre. 
Ha egy csapat a versenyszabályban meghatározott időpontig nem adja be a 
versenybíróságnak a lemondását és a rajtnál, illetve a mérlegelésnél nem 
jelenik meg, a nevezési díj tízszeresét kell megfizetnie. 

 
Sorsolás időpontja, helye: 2017. február 15. 16:00, MESZ iroda 
 
Versenytanács ülés helye, időpontja: 2017. február 25.  9:00 a helyszínen 
 
A versenybíróság elnöke:  
 
Díjazás:      
Versenyszámonként az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.  
A masters versenyzők értékelése életkori kategóriánként történik. Amelyik kategóriában háromnál kevesebb nevező 
indul, a kategória összevonásra kerül a következő kategóriával és időjóváírással számítjuk az eredményeket.  
Felnőtt nyílt és felnőtt könnyűsúlyú kategóriában induló, versenyengedéllyel nem rendelkező (evezés sportág 
versenyrendszerében részt nem vevő / amatőr) sportolók eredményeit külön értékeljük, az I-III. helyezettek külön 
díjazásban részesülnek. 
 
Különleges szabályok: 
 

 Az evezős válogatottaknak és válogatottságra pályázóknak az indulás kötelező! 
 A verseny nyílt. Érvényes orvosi igazolás és versenyzői engedély a sportág versenyrendszerében résztvevők 

számára kötelező! 
 Az indulók számától függően a férfi felnőtt és U23 versenyzők egy futamba sorolása lehetséges. 
 A mérlegelés a könnyűsúlyúakra vonatkozó szabályokon túl, minden felnőtt, U23, ifjúsági és serdülő számban 

induló számára a futama előtt legkésőbb 30 perccel kötelező! 
 A mérlegelés leghamarabb az adott futam előtt 2 órával kezdődik. 
 A résztvevőket korcsoportonként a korábbi eredményeik alapján futamokba soroljuk. 
 Tanuló versenyzőket a klubok saját belátásuk szerint a serdülő II futamba nevezhetik be. 
 A masters versenyszámban induló amatőr sportolókat korcsoportjuk szerint soroljuk futamokba. 

https://www.evezes.hu/nevezes


 
 Aki a rajt idejében nem jelenik meg a számára kijelölt ergométernél, a versenyből kizárja magát. 
 A verseny feladása esetén újrakezdésre lehetőség nincs. 
 A verseny előtti bemelegítéshez az egyesületek saját gépeiket hozzák magukkal! 
 A sportág versenyrendszerében nem igazolt amatőr indulók/versenyzők sportorvosi igazolás hiányában saját 

felelősségükre indulhatnak el, melyről nyilatkozatot kell aláírniuk. 
 Futamot egyszer indítunk újra, minden további kiugrás azonnali kizárást von maga után, függetlenül attól, 

hogy egyedül, vagy többen ugranak-e ki. 
 A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény, így az Ergométeres MEFOB is, 

automatikusan csatlakozik a SportPont Programhoz. Ennek keretében a  regisztráció alkalmával az 
eredményösszesítő táblázatban a név, intézmény, Neptun kód, születési dátum adatok is rögzítésre kerülnek. 
A rendező a fenti adatokat a versenyt követően az eredményösszesítő elektronikus excel fájlban megküldi a 
MEFS-nek. 

 A könnyűsúlyú (ks) versenyzők megengedett maximális testsúlya: 
 Felnőttek és U23  Ifjúságiak 
 Férfiak:    75 kg          70 kg 
 Nők:       61,5 kg        59 kg 

 
 
Egyéb információ: A futambeosztás február 16-tól letölthető a www.hunrowing.hu és az 

eRegatta  (https://www.evezes.hu/nevezes) oldalról. 
 Az eredményhirdetések időpontja a beérkezett nevezések alapján a 

műsorfüzetben lesz megtalálható. 
 
Korcsoportok 
  életkor  születési év 
Serdülő II:  15 éves  2002 
Serdülő I:  16 éves  2001 
Ifjúsági:  17-18 éves 1999-2000 
U23:  19-22 éves 1995-1998 
Felnőtt:  18 év felett 1998 és korábbi születésű  
Masters A:  min. 27 év 1982-1990  
Masters B: 36 év  1975-1981  
Masters C:  43 év   1968-1974  
Masters D: 50 év  1963-1967  
Masters E:  55 év  1958-1962  
Masters F: 60 év  1953-1957  
Masters G:  65 év  1948-1952 
Masters H: 70 év  1943-1947 
Masters I: 75 év  1938-1942 
Masters J: 80 év felett 1937 és korábbi születés 
 
 

Ergo csúcsok 

Versenyszám Név Idő Év 

Férfi felnőtt Haller Ákos 5,49,2 2004 

Férfi felnőtt ks Varga Tamás 6,08,1 2010 

Női felnőtt Szabó Katalin 6,44,5 2007 

Női felnőtt ks Alliquander Anna 7,06,3 2007 

Férfi U 23 Pétervári-Molnár Bendegúz 5,55,8 2015 

Férfi U 23 ks Matyasovszki Dániel 6,12,6 2014 

Férfi ifjúsági Szabó Márton 6,04,9 2016 

Férfi ifjúsági ks Furkó Kálmán 6,23,5 2015 

Női ifjúsági Szabó Katalin 6,53,9 2004 

Női ijúsági ks Preil Vivien 7,29,9 2015 

http://www.hunrowing.hu/
https://www.evezes.hu/nevezes


 
Férfi serdülő I. Papp Benedek 6,20,2 2016 

Női serdülő I. Verőci Lídia 7,11,2 1999 

Férfi serdülő II. Csankó Péter 6,29,9 2005 

Női serdülő II. Sőnfeld Zsuzsanna 7,24,1 2015 

 
 

Versenyszámok  

 

Sorszám Versenyszám Versenytáv 

1. Para versenyszám mozgássérültek részére 1000 m 

2. Para versenyszám értelmi fogyatékosok és látássérültek részére 1000 m 

3. UP Para versenyszám mozgássérültek, értelmi fogyatékosok és  
látássérültek részére 500m 

500 m 

4. NF ks (női felnőtt könnyűsúly) 2000 m 

5. NF (női felnőtt/nyílt) 2000 m 

6. FF ks (férfi felnőtt könnyűsúly) 2000 m 

7. FU23 ks (Férfi U23 könnyűsúly) 2000 m 

8. FF (férfi felnőtt /nyílt) 2000 m 

9. FU23 (férfi U23) 2000 m 

10. NI ks (női ifjúsági könnyűsúly) 2000 m 

11. NI (női ifjúsági) 2000 m 

12. FI ks (férfi ifjúsági könnyűsúly) 2000 m 

13. FI (férfi ifjúsági) 2000 m 

14. NS I (női serdülő) 2000 m 

15. NS II (női serdülő) 2000 m 

16. FS I (férfi serdülő) 2000 m 

17. FS II (férfi serdülő) 2000 m 

18. Masters Női/Férfi A-J 1000 m 

19. Női Egyetemi egyéni 2000 m 

20. Férfi Egyetemi egyéni 2000 m 

21. Egyetemek közötti csapatverseny (négy fő, min 1 női versenyző) 500 m 

22. Csapatverseny (négyfős csapatok, életkori és férfi-női arányok megkötése nélkül ) 500 m 

 
 
 
 
 
 

 


