
 

 
 

Mosoni-Duna 75 River Downhill 
Marathon Challenge II. állomás 

 
Versenykiírás 
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Program 
 

Időpont:  2021.május 30. 

 

Útvonal és távok: Mosonmagyaróvár – Győr  75 km 

 Kimle – Győr    45 km 

 Dunaszeg – Győr   16 km 

 Győrzámoly – Győr   8 km 

 

Nevezés:  Az eseményre csak online lehet nevezni. 

 

Nevezési határidők:  A nevezési határidő 2021. május 24. 16:00  

 

Figyelem! Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 

 

Rajtszám átvétel a helyszínen:  A rendezvény napján 

 

  Mosonmagyaróvár  7:30-9:30 

  Kimle    8:30-10:30 

  Dunaszeg    10:00-12:00 

  Győrzámoly   10:30-12:30 

 

Rajtidők: Mosonmagyaróvár  10:00 

 Kimle    11:00 

 Dunaszeg    12:40 

 Győrzámoly   13:00 

 

Szintidő: A Mosoni-Duna 75 River Downhill időkorlátjai a frissítő 

állomások zárásához vannak kötve, aki a kijelölt időpontig nem 

éri el a frissítő állomást, a versenyből kizárásra kerül, köteles 

levenni a rajtszámot és egyéni túrázóként befejezni a távot, 

vagy az adott állomáson befejezni a versenyt.  

 

Frissítőállomások zárása: Kimle     13:30 

  Dunaszeg   17:00 

 Győrzámoly   18:00 

 Győr    19:00 

 

 



 

 
 

Részvétel 
 

A Mosoni-Duna 75-ön emberi erővel, evezővel hajtott vízi sporteszközzel lehet részt venni. (kajak, 

kenu, evezős, SUP, sárkányhajó). 

Az eseményre két kategóriában lehet nevezni, versenyzőként (igazolt versenyző az MKKSZ érvényes 

versenyengedélyével) és szabadidősként (ide tartoznak a nem igazolt sportolók)  

A szükséges hajókról és eszközökről, azok szállításáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.  

A Mosoni-Duna 75-ön a szabadidős kategóriában és 14 éves kor alatt kategóriától függetlenül 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 versenyző kategória indulói az MKKSZ szabályzatai alapján vesznek részt az eseményen.  

A Mosoni-Duna 75-ön a sporteszközökben keletkezett károkért, sérülésekért a szervezőket nem 

terheli felelősség.  

A Mosonmagyaróvárról indulóknak, a rajtot követő 4,7 kilométernél egy duzzasztóművel találkoznak, 

amelyen keresztül evezni szigorúan TILOS. A duzzasztó művet bal kéz felöl, egy hajócsúszdán 

keresztül lehet megkerülni, ami kellő körültekintést igényel a résztvevők és sporteszközeik 

sérüléseinek veszélye miatt. A résztvevőknek stég használatával lehetősége van a hajócsúszda 

melletti szakaszon átemelni.  

 

Kiskorúak részvétele a Mosoni-Duna 75-ön 

1. A Mosoni-Duna 75-ön 10 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt. 

2. A Mosoni-Duna 75-ön 10-14 éves kor közötti személy az alábbiak szerint vehet részt:  

a) szabadidősként: 

- legalább egy nagykorúval együtt, csapathajóban 

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

pultnál 

b) részvétel versenyzőként: 

- Kajak-Kenu Ablakban az edzője által nevezve 

 

 

 

 



 

 
 

3. A Mosoni-Duna 75-ön 14-18 éves kor közötti személy az alábbiak szerint vehet részt: 

a) szabadidősként: 

- 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 

b) részvétel versenyzőként: 

- kajak-kenu ablakban az edzője által nevezve 

Nevezés 

A Mosoni-Duna 75 River Downhill-re online nevezést, 2021. május 24. 16:00-ig lehet leadni.  

a) szabadidősként az ARPARACE nevezőrendszerén keresztül, az alábbi linken: 

https://arparace.asapp.hu/verseny/mosoni-duna-75-river-downhill  

b)  versenyzőként a kajak-kenu ablakban az edzője által nevezve  

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 Mosoni-Duna 75 River Downhill napján emeli le a 

számláról.  

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

kerül a versenyző bankszámláján. 

Nevezési díjak: 

- felnőtt  4.000 Ft / fő 

- 14 év alatt  2.000 Ft / fő 

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 

- A frissítő állomásokat  

- Orvosi szolgálatot 

- A Mosoni-Duna 75 River Downhill-el összefüggő szervezési és lebonyolítási 

feladatokat.  

Kajak-kenu ablakos nevezés: 

- A kajak-kenu ablakban a versenyengedéllyel rendelkezőknek lehet nevezni, a 

nevezőrendszerben megadott hajóegységekbe. 

https://arparace.asapp.hu/verseny/mosoni-duna-75-river-downhill


 

 
 

Indulási helyszínek és menetrend 

1. Indulás 

- 75 km  Mosonmagyaróvár Strand, Strand u 17. 9200 

- 45km  Kimle Vízpart utca (Faluház) 

- 16km  Dunaszeg Strand, (Bárka Bisztró felől megközelítve) 

- 8km  Győrzámoly Strand, (Kossuth Lajos út felöl megközelítve)  

2. Utazás és hajószállítás 

- az utazásról és hajószállításról mindenkinek magának kell gondoskodni, a rajt és cél 

helyszínét is beleértve 

3. Regisztráció, rajtszám átvétel 

- a rajt helyszínén az alábbi időpontokban történik a regisztráció és a rajtszámok 

árvétel, a regisztráció során kell a felelősségvállalási és szülői nyilatkozatokat leadni, 

igazolni a személyazonosságot 

- időpontok: 

- Mosonmagyaróvár:  07:30-09:30 

- Kimle:   08:30-10:30 

- Dunaszeg:  10:00-12:00 

- Győrzámoly:  10:30-12:30 

4. Vízreszállás és rajt 

- Minden helyszínen a rajt időt 10 perccel megelőzően lezárul a vízreszállási lehetőség 

- A létszámtól függően a résztvevők egy vagy több sorban a sodrásiránynak 

megfelelően az indítóbíró jelzésére indulnak el.  

5. Leevezés 

- a leevezés során, elsődlegesen mindenkinek a biztonságos haladásra kell törekednie 

- a minden helyszínen elrajtolt mezőnyt mentőmotoros kísér, elsődlegesen a mezőny 

végén 

- Kimlén, Dunaszegen és Győrzámolyon frissítő állomás kerül kialakításra, ahol 

ásványvíz és müzliszelet várja a résztvevőket.  

- felmerülő problémák esetén a frissítő állomásokon és a kísérőmotorosoktól lehet 

segítséget kérni  

6. Befutó 

- a befutó a győri Aranypart Szabadstrandnál kijelölt helyen lesz 

 

 



 

 
 

Időmérés, díjazás 

1. Befutó érem  

- A távot teljesítők befutó érmet kapnak.  

2. Időmérés 

- A rajt és célvonal között minden hajóegység idejét mérik a szervezők. A hajók a 

rajtszámaik alapján kerülnek azonosításra. 

Szervezők 
Magyar Kajak - Kenu Szövetség 

Graboplast Győri Vízisport Egyesület 

Kimlei Sárkányok Vízisport Egyesület 

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 

Győrzámolyi K4 Vízisport Egyesület 

 

 


