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Részvétel 

Szabadidős sportolóként 

 

A II. Sió Kupa emberi erővel, evezővel hajtott vízi sporteszközzel lehet részt venni. (kajak, kenu, 

evezős, SUP, sárkányhajó). 

Az eseményre szabadidősként nevezhetnek, akik nem rendelkeznek az MKKSZ érvényes 

versenyengedélyével.  

A szükséges hajókról és eszközökről, azok szállításáról mindenkinek magának kell 

gondoskodnia.  

A II. Sió Kupa a szabadidős kategóriában csak mentőmellényben lehetséges, amelyről 

mindenkinek magának kell gondoskodnia.  

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.  

A szabadidős kategória indulói, saját felelősségükre vesznek rész. A 18 évnél fiatalabbak a szülő 

felelősségvállalására vehetnek részt. 

A II. Sió Kupán a sporteszközökben keletkezett károkért, sérülésekért a szervezőket nem terheli 

felelősség.  

 

Kiskorúak részvétele a II. Sió Kupán 

1. A II. Sió Kupán 10 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt. 

2. A II. Sió Kupán 10-14 éves kor közötti személy az alábbiak szerint vehet részt:  

- legalább egy nagykorúval együtt, csapathajóban 

- szülői hozzájáruló nyilatkozattal, amelyet a helyszínen kell leadni a regisztrációs 

pultnál 

 

3. A II. Sió Kupán 14-18 éves kor közötti személy az alábbiak szerint vehet részt: 

- szülői hozzájáruló nyilatkozattal, amelyet a helyszínen kell leadni a regisztrációs 

pultnál. Ez abban az esetben is szükséges, ha a szülő és a kiskorú egy csapathajóban 

eveznek 

 

 

 



Kategóriák: 

- Férfi egyéni kajak 

- Női egyéni kajak 

- Férfi egyéni kenu 

- Női egyéni kenu 

- Férfi egyéni SUP 

- Női egyéni SUP 

- Kajak csapat hajó (minden hajóegység amit legalább 2 fő hajt) 

- Kenu csapat hajó (minden hajóegység amit legalább 2 fő hajt) 

- Gyermek egyéni kajak (10-14 év között) 

- Gyermek egyéni kenu (10-14 év között) 

- Gyermek egyéni SUP (10-14 év között)  

- Ifjúsági egyéni kajak (14-18 év között) 

- Ifjúsági egyéni kenu (14-18 év között) 

- Ifjúsági egyéni SUP (14-18 év között) 

 

 

Nevezés 

A II. Sió Kupára csak online lehet nevezni az ARPARACE rendszeren keresztül.  

https://arparace.asapp.hu/verseny/sio-kupa-es-maraton 

Nevezési határidő: 2021. szeptember 13. 16:00 

Figyelem! Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 

 

A szabadidős nevezés menete: 

Online fizetési rendszer: 

- A nevezési díjat bankkártyával a nevezési felületen kell kiegyenlíteni. A fizetés a barion online 

fizetési rendszerén keresztül történik.  

A nevezési díj összege az esemény napjáig csak zárolásra kerül a bankszámlán, a rendszer az 

összeget az II. Sió Kupa napján emeli le a számláról.  

- Az esemény elhalasztása / elmaradása esetén a befizetett összeg azonnal feloldásra kerül a 

versenyző bankszámláján. 

Nevezési díjak: 

- 14 éves kortól 4.000 Ft / fő 

- 14 év alatt  2.000 Ft / fő 

https://arparace.asapp.hu/verseny/sio-kupa-es-maraton


A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

- A nevezési díjak tartalmazzák a törvényes előírásoknak megfelelő ÁFA-t. 

- A rajtszámot, időmérést 

- A táv teljesítőinek befutó érmet 

- A szervezők által biztosított motoros kíséretet 

- Orvosi szolgálatot 

- A II. Sió Kupával összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokat.  

 

 

Indulási helyszínek és menetrend 

1. Indulás: Sióagárd , a Siót átívelő híd lábától, Vízügyi kárelhárítási épülettől 

2. Utazás és hajószállítás: egyénileg , FIGYELEM!!! a befutó Szekszárdon van, így a hajókat 

szállító gépjárműveket egy másik személynek Szekszárdra kell juttatnia (Szekszárdi Kajak-

Kenu SE vízitelep, Palánki hídfő) 

3. Regisztráció, rajtszám átvétel 

- a rajt helyszínén 11:15 és 12:00 között történik a regisztráció és a rajtszámok 

átvétel, a regisztráció során kell a felelősségvállalási és szülői nyilatkozatokat 

leadni, igazolni a személyazonosságot 

- Kérjük korábban ne érkezzen meg a rajt helyszínére, mivel a korábbi futamok 

gépjárművei foglalják el az erre szolgáló területet 

 

 

4. Vízre szállás és rajt: A rajt várható ideje 12:40, vízre szállni 12:20-tól lehetséges 

5. Leevezés 

- a leevezés során, elsődlegesen mindenkinek a biztonságos haladásra kell 

törekednie 

- felmerülő problémák esetén a helyszínen lévő verseny rendezőktől lehet 

segítséget kérni  

6. Befutó 

- Díjazás: befutó érem, frissítő 

 


