
Sport XXI. evezős ergométer verseny 

III. kerületi döntő 
 

 

A verseny időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 14 óra 

 

A verseny helyszíne: Fodros Általános Iskola, 1039 Budapest, Fodros utca 38-40 

 

Közreműködő evezős klub:  

 Külker Evezős Klub 

 

Nevezési határidő: 2019. november 8. péntek 12.00 óra 

Regisztráció a versenyre: 2019. november 14. (csütörtök) 13.30 óra 

 Fodros Általános Iskola 

  

Versenytáv:      500 méter 

 

Nevezési díj: nincs 

Díjazás: Érem 1-3. helyezettnek 

 oklevél 1-6. helyezettnek 

 

Nevezési feltétel: Minden résztvevő iskolából nemenként és korosztályonként 

az iskolai forduló 4 legjobb diákja automatikusan 

kvalifikálja magát. 

 A versenyen a tanulók az iskolájuk színeiben indulnak. 

A versenyt amatőrök számára írtuk ki, ezért nem indulhatnak 

azok a tanulók, akik már indultak nyílt vízi versenyen 

(igazoltak). 

 

Nevezés:  Antalffy Ágnesnek agnes.antalffy@gmail.com és Hajdú 

Katinak diaksport@obudasport.hu kell elküldeni  

 

Megjegyzés: A közreműködő evezős egyesület saját hatáskörben további 

tanulókat hívhat meg a versenyre az iskolájukban nyújtott 

teljesítményük alapján. 

 

Egyéb tudnivalók: Érkezés a verseny kezdete előtt fél órával, érvényes összesítő névsorral, 

diákigazolvánnyal, orvosi igazolással, és az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve.  

 fontos, hogy a kísérők nevét és adatait a nevezési határidőig be kell küldeni Hajdú Katinak 

diaksport@obudasport.hu  

 

Szükséges a versenyhez sportfelszerelés, a kísérők számára váltó cipő. A versenyzők a 

versenyen csak felnőtt kíséretében vehetnek részt (testnevelő, vagy szülő). 

 

Korosztályok: 

 

10 éves vagy fiatalabb leány  (2009-ben születettek) 10 éves vagy fiatalabb fiú 

11 éves vagy fiatalabb leány  (2008-ben születettek)   11 éves fiú 

12 éves leány   (2007-ben születettek)    12 éves fiú 

13 éves leány   (2006-ben születettek)    13 éves fiú 

14 éves leány  (2005-ben születettek)   14 éves fiú 

15 éves leány  (2004-ben születettek)   15 éves fiú 

16 éves leány  (2003-ban születettek)   16 éves fiú 

17 – 18 éves leány  (2002-ben vagy 2001-ben születettek) 17- 18 éves fiú 

mailto:agnes.antalffy@gmail.com
mailto:diaksport@obudasport.hu
mailto:diaksport@obudasport.hu


 

 

 

 

 

Az első futam tervezett kezdési időpontja: 14:15 

 

Jelentkezni, illetve további információt kérni minden iskola a vele közreműködő evezős 

klubján keresztül illetve Antalffy Ágnesnél tud. 

 

Iskolai kapcsolattartó:   Antalffy Ágnes 

 e-mail:     agnes.antalffy@gmail.com 

 tel:     06 20 488 8198 

 

 

Egyesületi kapcsolattartók: 

 

Külker Evezős Klub:      

Mihály Tibor   (Tel.: 06 30 986 3533) 

Győrfi Fanni  06 30 961 7966 

 

Mindenki számára eredményes versenyzést! 

 

Budapest, 2019. november 4. 

 

 

 
 Gleichné Mészáros Edit   Antalffy Ágnes 
       mkv.          testnevelő 
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