
RESTART- EVEZŐS PROGRAMOK, 

VERSENYEK 

Zalaegerszeg 2017.07.14 szombat 

 
Helyszín: Zalaegerszeg, Gébárti tó 

Szervező.  

Zöld Irány Egyesület 

Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület 
 

Szádovszki Ágnes 
Várnai Tibor 00 36 20 437 6717 
Szabó Zoltán: 00 36 30 557 6195 

 

Időmérés: Chipes időmérés a Temposport által 

 

Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Raffael Kórház 

                                   8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1 

                                   Tel: 00 36 90 507 500 

 

Verseny egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 

 

A Zalaegerszegi Kajak Kenu Sárkányhajó Egyesület a restart fesztivál 
szervezésében népszerűsítő, hagyományt teremtő versenyt rendez. Célunk, hogy a 
kajak-kenu sportágat minél szélesebb körben megszeressék és aktívan űzzék. 
Szeretnénk a családoknak, baráti társaságoknak megmutatni, hogy a kajak-kenu 
nem csak egy sikeres olimpiai sport, hanem egy életforma. A vízpart a természet 
közelsége 100%-os feltöltődést nyújt mindenkinek. Ezért nem csak egy versenyt 
rendezünk, hanem egy egész napos családias jó hangulatú időtöltést kínálunk 
mindenkinek. 
 

Várjuk a családokat, baráti társaságokat, akik kipróbálnák magukat a vízen, de 
várunk mindenkit, aki szereti a vízpartot és szívesen eltölt egy tartalmas napot, 
evezéssel, főzéssel. 
 

Időpont 
 

2018 július 14. szombat 10 órától 
 

Versenyszámok 
 

-    Indián kenu családi ( 4 fős csapat 2gy+2 felnőtt) 
-    Indián kenu baráti   ( 4 fős csapat) 
 



 
Táv 
 

500m fordulóval. 250m-es bólyázott pályán egy kör. 
 

Indítás 
 

Percenkénti indítás. Az indítás sorrendjét sorsolással döntjük el 
 

Eredmény 
 

Idő mérés alapján alakul ki a végleges sorrend 
 

A versenyre bárki nevezhet. Július 14-én 10 órától lehetőség van kipróbálni a 
hajókat, a versenypályát. Ehhez minden felszerelést (hajó, lapát, mentő mellény) 
biztosítunk. 
15-órától indul a verseny. A versenyre való nevezést 14 óráig lehet megtenni a 
helyszínen, 
vagy előnevezéssel a http://restartfesztival.hu oldalon. Mindenkit arra bíztatunk, hogy 
ne ijedjen meg attól, ha még soha nem próbálta ezt a sportot. 
A délelőtti gyakorlás után bátran nevezhettek a délutáni versenyre. 
 

Egyéb programok 

-     Főző verseny (nevezés előzetes regisztrációval a http://restartfesztival.hu) 
-    “Üld/térdeld meg a hajót !” Mindenki kipróbálhatja a verseny hajókat 
-    Ki tud többet a kajak-kenuról 
 

Hasznos holmik a parton 
-    fürdőruha 
-    kényelmes sportruházat 
-    naptej 
-    pokróc 
 

Várunk mindenkit nagy szeretettel!!!! 
 

 

Előnevezés: 

www.restartfesztival.hu 

 

 

Nevezés: díjtalan 

 

 

http://restartfesztival.hu/
http://restartfesztival.hu/
http://www.restartfesztival.hu/


 

Nevezési tartalmazza: 

 

- Baleset biztosítás 

- Chipes időmérés 

- Egészségügyi biztosítás 

 

 

Díjazás: 

 

Résztvevők: Finisher érem 

1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

 

Mit javaslunk magaddal hozni: 

Megfelelő sportruházatot 
A sportoláshoz fontos eszközöket (pl: törölköző, csere ruha) 
Mosolyt 
Igazolványokat (személyi igazolvány, TB kártya) 
 

Frissítő pontok: 
 
Frissítőkkel mind a pályán, mind a célban tudunk szolgálni. Ugyanakkor ajánlott az 
egyéni frissítések, táplálék bevitelek egyéni megoldását kivitelezni. 
 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 

- A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést 

akadályozó betegségben nem szenvedek. 

- A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 

előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező 

egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott 

személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek 

tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, 

illetve felelősségre nem vonhatóak. 

- Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett 

baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi 

eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem 

támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után 

minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. 

- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint 

azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem 

kérek. 

- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során 

helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

 

 



A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 


