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BUDAPEST ÁTEVEZÉS 

2021. OKTÓBER 9. 



Időpont: 2021. október 9. 12.00-17.30 

Esőnap: Az esemény rossz idő esetén 2021-ben már nem kerül megrendezésre, a nevezési díj 

visszautalásra kerül.  

A versenyt érintő aktuális információkat (időjárás, közlekedés, stb.) a Szervezők a 

www.otprobaparizsba.hu/budapestatevezes oldalon teszik közzé, illetve elektronikus módon e-

mail formájában értesítik az esetleges változásokról a nevezőket. 

Útvonal: UTE Kajak- Kenu Szakosztály vízitelepe – Lágymányosi Spari VDSE vízitelepe 

FONTOS: A Budapest Átevezés NEM verseny. A résztvevők az Átevezés során 

motorcsónakok által körülvett konvojban, együtt haladva teszik meg a távot!  

Nevezés: Az eseményre csak online, a www.otprobaparizsba.hu/budapestatevezes oldalon 

lehet jelentkezni. Az eseményre a szervezők max. 470 fő nevezését fogadják el. Helyszíni 

nevezésre nincsen lehetőség! 

Nevezési határidő: 2021. október 5., 12:00 

Nevezés módosítása: a leadott nevezések módosítására, törlésére 2021. október 3. 23.59-ig van 

lehetőség. 

Nevezési díj: 

• Sárkányhajós nevezés díj 

- Felnőtteknek 4.500 Ft 

- 14 év alattiaknak 3.500 Ft 

(A nevezési díj tartalmazza a sárkányhajó, mentőmellény, lapát és kormányos költségét 

is!) 

• Egyéni nevezési díj - saját vízi sporteszközzel, a szükséges eszközök (pl. 

mentőmellény) biztosításáért mindenki saját maga felel 

- Felnőtteknek: 3.000 Ft 

- 14 év alattiaknak 2.000 Ft 

Nevezési díj befizetése történhet: 

- bankkártyával 

- átutalással 

- vagy személyesen az irodánkban 

 (Merkapt Sportközpont – 1106, Budapest Maglódi út 12/a) 

 

http://www.otprobaparizsba.hu/budapestatevezes
http://www.otprobaparizsba.hu/budapestatevezes


A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: Budapest Átevezés póló; a táv 

teljesítőinek egyedi érem; vízirendészet és vízimentő szolgálat által biztosított vízi útvonal; 

orvosi szolgálat; az átevezéssel összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokat. 

Rajtcsomag átvétel: 

• A Merkapt Sportközpontban (1106, Budapest Maglódi út 12/a) 

- 2021. október 7. (csütörtök) 14:00 – 20:00 között 

- 2021. október 8. (péntek) 8:00 – 14:00 között 

• Az esemény helyszínén (UTE Kajak-Kenu Szakosztály) a rendezvény napján 

- 2021. október 9. (szombat) 14:00 – 14:45 között 

Oktatás (evezéstechnika, illetve vízen közlekedés szabályainak ismertetése): 2021. október 9., 

14:45-15.00 

Vízre szállás, rajtidő: 2021. október 9., 15:00 

Részvételi feltételek: Az Eseményen történő részvétel a hatályos járványügyi szabályok 

betartása érdekében érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvány vagy érvényes versenyzési 

engedély (kajak, kenu, sup, sárkányhajó), illetve személyi igazolvány felmutatásához kötött, 

amelyet munkatársaink az Esemény bejárata előtt fognak ellenőrizni. A felsorolt okmányok 

hiányában az Eseményen történő részvétel nem lehetséges! A tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező személy 

felügyelete mellett vehet részt az Eseményen, tekintet nélkül arra, hogy ő maga rendelkezik-e 

a felsorolt igazolványokkal, vagy sem. 

Részvétel, hajók biztosítása: A Budapest- átevezésen a szervezők által biztosított 

sárkányhajóval, illetve saját kajak-kenu hajóval, valamint SUP deszkával lehet részt venni. Az 

Átevezésen az egyéni számban a saját vízi sporteszközzel indulóknak hajókról és eszközökről 

(mentőmellény, lapát, stb.), beleértve azok helyszínre szállítását is mindenkinek magának kell 

gondoskodnia. Kivéve a sárkányhajós nevezés esetén, ahol a szervezők biztosítják a 

sárkányhajót, mentőmellényt, lapátot, kormányost, melynek költségét a nevezési díj magába 

foglalja. 

Szükséges eszközök: A Budapest Átevezés csak mentőmellényben vagy úszást segítő 

mellényben lehetséges! Melyről az EGYÉNI, saját eszközzel részt vevő nevezőknek saját 

maguknak kell gondoskodni, míg a SÁRKÁNYHAJÓS egységekbe nevezőknek a szervezők 

biztosítják a szükséges mellényt. 



Részvételi feltételek a különböző vízi eszközök tekintetében: 

- 20 fős sárkányhajóban maximum 16 fő evezős + 1 kormányos nevezhető, dobos 

nem vehet részt az eseményen. A létszám korlátozására a hajó merülésének 

csökkentése érdekében van szükség. 

- A vízi eszközökben maximálisan a gyártó által meghatározott számú személy 

tartózkodhat.  

- SUP deszkán (függetlenül a deszka teherbírásától) egy fő evezhet. Kivételt képez ez 

alól a gyártó által hivatalosan többszemélyesnek megjelölt SUP deszka és a dragon 

SUP. Ennek a jelölésnek egyértelműen szerepelni kell a deszkán.  

- Beülős kajak használata esetén javasolt a spriccdeck használata.  

 

Kiskorúak részvétele a Budapest Átevezésen: 

1. Az Átevezésen 10 évesnél fiatalabb személy NEM vehet részt.  

2. 18 éven aluli személyek MINDEN ESETBEN szülői engedéllyel vehetnek részt, ha a szülők 

által aláírt, két tanú által hitelesített szülői beleegyezési nyilatkozatot a helyszínen leadja és 

legalább egy nagykorú tartózkodik vele a hajóban. 

➢ Részvétel csapathajóban: 

o Feltétele, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a helyszínen leadja a 

regisztrációs sátornál és legalább egy nagykorú tartózkodik vele a 

csapathajóban  

➢ Részvétel egyesületi csoportban egyszemélyes hajóval:  

• Ennek feltétele, hogy egyesületi csoport tagja, amely közösen indul az 

Átevezésen. A nevezés lépései:  

1. A felelős edző benevezi magát az eseményre  

2. A csoport tagjai online benevezik magukat az eseményre  

3. Az edző a regisztrációs sátornál leadja kitöltött, aláírt edzői 

felelősségvállalási nyilatkozatot és a csoport minden tagjának szülői 

hozzájáruló nyilatkozatát  

4. Az edző felveszi a 10-18 év közötti csoporttagok rajtszámát  

5. A csoport vezetője a csoport tagjait az Átevezésen végig kíséri  

Hajóegység esetén a nevezés menete: a csapatkapitány benevezi a hajójában ülő társait, 

valamint nyilatkozik, hogy mint kapitány felelősséget vállal a vele egy hajóban ülő, evező 

társaiért. Fontos, hogy minden tag csak a szükséges nyilatkozatok leadása után ülhet be a 

hajóba! 



Megközelítés  

Ötpróbás Sétahajózás helyszín:  

• Indulás: 1117 Budapest, Kopaszi- gát 1., BudaPart kikötő  

• Érkezés a sétahajóval: 1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1., Margit- szigeti Sétahajó 

kikötő  

Budapest Átevezés helyszín:  

• Vízre szállás: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 71., Újpesti Kajak-Kenu Egyesület 

• Kiszállás: 1117 Budapest, Vízpart utca 4., Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és 

Szabadidő Egyesület 

Kérjük ha teheted preferáld a tömegközlekedést, könnyen gyorsan megközelíthető a 

vízitelep illetve kerékpárral is érkezhetsz, hiszen rengeteg kerékpár tárolóval várjuk a 

sportos résztvevőket. 

Parkolás:  

A Kopaszi-gátnál fizetős parkolóban vagy a rendezvényterület melletti utcákban ingyenes 

parkolóban.  

Az UTE Kajak-Kenu Szakosztálynál a környező utcákban ingyenesen. 

Érkezés vontával, utánfutóval, sárkányhajók szállítása:  

Az autóval, illetve egyéb vontával, utánfutóval érkezők számára korlátozott számban 

parkolóhelyek érhetőek el a rendezvényterület közelében.  

Akik egyéni hajókkal teszik meg a távot, érdemes autójukat a 1117 Budapest, Vízpart utca 4., 

Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület melletti parkolóban hagyni, 

hiszen az esemény végén innen fogja tudni elvinni azt.  

Hajódepó szolgáltatás: Az esemény napján 12.00-tól előzetes rajtszámátvétel esetén lehetőség 

van a hajót a helyszínen (UTE Kajak-Kenu Szakosztály) kialakított őrzött hajódepóban 

díjmentesen elhelyezni. A hajódepó használatának feltétele a befejezett nevezés és a hajóra 

felragasztott rajtszám. A depóban leadott hajók őrzése a rendezvény napján 15:00 óráig 

biztosított, a hajót eddig az időpontig át kell venni. Az időben át nem vett hajókat a szervezők 

a rendezvényterület őrzés nélküli részén elhelyezik, a hajókért semmilyen további felelősséget 

nem vállalnak. A rendezvényterületen, így a hajódepó területén is általános őrzést biztosítunk, 

ugyanakkor a hajókat saját felelősségre lehet a depóban elhelyezni. Javasoljuk a hajót a 

mozdítható tartozékok (lábtámasz, spriccdeck, lapát stb.) nélkül leadni a hajódepóban.  

 



A helyszínre érkezés és az elrajtolás közötti teendőim: 

1. Parkolás (Ha Ötpróbás Sétahajóval megyek az Átevezésre) 

• Leparkolom az autóm  

• Gyalog elsétálok a BudaPart kikötőhöz, ahol felszállok a sétahajóra 

2. Leszállás a sétahajóról: 

• Leszállok a hajóról 

• A korábban megküldött térkép alapján átsétálok a 1036 Budapest, Árpád fejedelem 

útján található UTE Kajak-Kenu Szakosztályába 

3. Regisztráció, rajtcsomag átvétel (helyszín: UTE Kajak-Kenu Szakosztály) 

• Az e-mailen kapott Nevezési visszaigazolás illetve a SZÜKSÉGES 

NYILATKOZAT-ok leadása után felveszem a karszalagom és a rajtcsomagot 

Többszemélyes egység esetén a rajtszám- és a karszalagok átvételére a Kapitány 

jogosult.  

• Felveszem a hajóm a hajódepóból vagy megkeresem a sárkányhajómat 

4. Vízre szállás:  

• A vízre szállító területre belépéskor a szervezők ellenőrzik a vízre szálláshoz 

szükséges jogosultságaim feltételeinek meglétét.  

✓ hajó, felragasztott rajtszámmal  

✓ karszalag  

✓ mentőmellény  

✓ kötelező felszerelés csomag a hatályos Hajózási Szabályzat szerint: (1 db 

legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db legalább 5m hosszú 

kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél) 

5. Átevezés 

• Az Átevezés során végig a motorcsónakok által körülvett konvojjal együtt 

haladok, nem versenyzem. 

• Az Átevezés végig betartom a vízirendészet, szervezők és mentőmotorosok 

utasításait.  

6. Kiszállás 

• A sárkányhajókban indulók egyesével szállnak ki a stégen. A sárkányhajót a 

rendezők innentől átveszik és a sóján kihúzzák. 

• Az egyéni számban indulók a stégen ügyelve mások épségére, tulajdonára kiveszik 

a hajójukat és elszállítják.  



Hajóbérlés: Az eseményre a szervezők nem tudnak hajóbérlésben segíteni. Az egyéni 

nevezőknek saját maguknak kell gondoskodniuk hajókról, míg a sárkányhajókat a szervezők 

biztosítják. 

Hajódepó használati feltételei: 

• A hajódepó használata a résztvevőknek díjmentes. 

• A hajónak rajtszámmal kell rendelkeznie. A depóban csak rajtszámozott hajót lehet 

elhelyezni.  

• A hajódepó területe őrzött, ugyanakkor a hajót csak saját felelősségre lehet a depóban 

elhelyezni!  

• A hajódepó a rendezvény napján 12:00-15:00 óráig üzemel a helyszínen (UTE Kajak-

kenu Szakosztály) 

• Amennyiben a rendezvény napján 15 óráig a hajót a depóból nem viszem el, a hajó 

elvesztése, megsemmisülése esetén a Sportágválasztó, a BBU Nonprofit Kft.-vel 

szemben igényt nem érvényesíthetek.  

• A hajóban szereléket, tartozékot hagyni tilos!  

• A hajódepó területe őrzött, ugyanakkor a hajót csak saját felelősségedre lehet a depóban 

elhelyezni!  

Budapest, 2021.09.22.  


