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  KAJAK-KENU ORSZÁGOS DIÁK-KUPA 

VERSENYKIÍRÁS 

 

2015-2016. tanévben a kajak-kenu nem szerepel a Magyar Diáksport Szövetség által 
megrendezésre kerülő hivatalos diákolimpia versenyei között, ezért a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség az alábbiak szerint Kajak-Kenu Országos Diák-Kupa versenyt rendez. 
 

1. A verseny célja 
 a kajak-kenu sport népszerűsítése, 

 a diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az 
egészséges életmód népszerűsítése, 

 az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, 
elmélyítése, 

 versenyzési lehetőség biztosítása a rendszeresen kajakozó és kenuzó általános- és 
középiskolás diákok számára, 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a kajakozó és kenuzó diákok eredményesen 
képviseljék iskolájukat a versenyen.  

 

2. A verseny rendezője: Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

 

3. A verseny időpontja, helyszíne 

Időpont: 2016. június 3-5. 

Helyszín: Sukoró (Velencei-tó, kajak-kenu versenypálya)  
 

4. A verseny résztvevői 

A Diák és Szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzők 

- a köznevelési intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási intézménybe a 
2015/2016. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola 
tanulói, 

- az a tanuló, aki ugyanazon tanév közben más köznevelési intézménybe átiratkozik, 
adott tanévben az új iskolájában versenyezhet, 

- altalános iskolai tanuló, amennyiben olyan típusú középfokú köznevelési 
intézménybe nyer felvételt, amely tanév közbeni iskolaváltást tesz szükségessé, új 
középiskolája színeiben indulhat a versenyeken, 

- az a versenyző, aki az adott évben az Országos Diák-Kupa időpontjáig nem váltott 
ki versenyzési engedélyt. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr versenyzési 
engedéllyel rendelkező diákok. 

 



5. Regisztráció, nevezés, igazolás 

Diák és szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzőknek 

- Az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott regisztrációs lappal, valamint 
nevezési lappal (mellékelve), 

- A regisztrációs lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell 
szerepelnie  

- A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a 
versenyen. 

- Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 
dokumentumokkal rendelkezzenek! 

- A versenyzők saját érdekükben – esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt – 
tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.  

Nevezési határidő: 2016. május 27. 16.00 óra. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr versenyzési engedéllyel 

rendelkező diákoknak: 

Az MKKSZ online nevező rendszerében a nevezes.mkksz.hu oldalon az iskola OM azonosító 

számával. 

Nevezési határidő: 2016. május 30. 16.00 óra. 

 

6. Korcsoportok 

Diák és szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzőknek 
I. korcsoport  2006-2005-ben  

II. korcsoport  2004-ben  

III. korcsoport   2003-ban 

IV. korcsoport   2002-ben 

V. korcsoport   2001-ben 

VI. korcsoport   2000-ben 

VII. korcsoport  1999-ben 

VIII. korcsoport  1998-ban 

IX: korcsoport   1997-ben (de jelenleg is általános iskolai tanuló) született 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr versenyzési engedéllyel 
rendelkező diákok részére 

Az MKKSZ ZEBRA versenyszabályzatában meghatározottak szerint. 

 

7. Versenyszámok 

A 2016. évi Kajak-Kenu Országos Diák-Kupa versenyei kétszintű versenyrendszerben kerülnek 
megrendezésre, amelynek elemei 

- Diák és szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzők 
számára kiírt versenyek. 



- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr 
versenyzési engedéllyel rendelkező diákok részére kiírt versenyek. 

 

8. Korosztályok, hajóosztályok és versenytávok 

Szabadidősök korosztályai, hajóosztályok és versenytávok a Diák és szabadidős sportolók, 
valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzők számára. 
 

Hajóegység 
Versenytáv 
500 méter 

Évfolyam 

Fiú és lány kajak  
MK-1  I. II. III. 
K-1  IV. V. VI. VII. VIII.IX.  
MK-2  I-II. III. 
K-2  IV. V-VI. VII-VIII. IX. 
MK-4   I-II.  
K-4  III-IV. V-VI. VII-VIII. IX. 

Kenu  
C-1  IV. V. VI. VII. VIII. IX.  
C-2  V-VI. VII-VIII. IX. 
PC-2  I-II. III-IV. 
C-8  I-II. III-IV. V-VI. 
TC-4  I-II. III. 

 

Az Országos Diák-Kupa korosztályai, hajóosztályai és versenytávjai a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr versenyzési engedéllyel rendelkező diákok 
részére. 

Korcsoportos verseny a 10-18 éves versenyzők számára. 

Korosztály 
Évfolyam 

Hajóosztály Versenytáv 

Gyermek  
2000 méter 
előfutamos 

rendszerben 

U10 MK-1, NMK-1 
U11 MK-1, NMK-1 
U12 MK-1, NMK-1 

U10-12 MC-1, PC-2, PC-4, TC-4, MK-4, NMK-4 

Kölyök   

U13 
MK-1 v.K-1, NMK-1 v. NK-1,  

MK-4, NMK-4 
C-1, PC-2 

2000 méter 
előfutamos 

rendszerben 

U14 
K-1, NK-1, C-1, K-4, NK-4, C-4  1000  

NC-1 500 

Serdülő   

U15 
K-1, C-1 1000, 200 

NK-1 500, 200  



U16 
K-1, C-1, 

NK-1 
NC-1 

1000, 200 
500, 200 
500, 200  

U15-U16 
K-2, C-2, K-4, C-4 1000,  

NK-2, NK-4 500 

Ifjúsági   

U17-U18 

K-1, NK-1, C-1 
NC-1 

K-2, C-2, K-4, C-4 
NK-2, NK-4 

200, 500, 1000 
200, 500 

1000 
500 

 

9. A versenyek lebonyolítása 

Diák és szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében versenyzőknek 

- Kajak-Kenu Országos Diák-Kupa 

- Speciális szabályok 
- A Kajak-Kenu Országos Diák-Kupán megrendezésre kerül az iskolák közötti C-8-

as versenyszám.  
- A hajókban, amelyet a rendezők biztosítanak, ülve kell evezni egy kormányos 

irányításával, aki lehet edző, testnevelő, szülő, idősebb versenyző, stb., de 
lapátját nem veheti ki a vízből és a hajó haladását nem segítheti. 

- A csapathajós számokban az adott régión belül versenyegyesülés lehetséges. 

Indulási lehetőség a szabadidős versenyszámokban 

 Gyermek korosztály 2 versenyszám, de az egyiknek MK-4-nek kell lennie 

 Kölyök korosztály 2 versenyszám 

 Serdülő korosztály 2 versenyszám 

 Ifjúsági korosztály 3 versenyszám 
 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2016. évre érvényes amatőr versenyzési engedéllyel 
rendelkező diákok részére 

Indulási lehetőségek és kötelezettségek 

Gyermek és Kölyök U13 évfolyamok  2 indulási lehetőség 

 egyesben mindenkinek indulnia kell 

 második indulási lehetőség MK-4-ben 

2000 méteres továbbjutásos verseny egyesben 

 az előfutamok alapján A, B, C, döntők kerülnek megrendezésre, így a legjobb 

versenyzők egy nap 2 db 2000 métert mehetnek.  

 az előfutamok egyenesben, futamonként maximum 20 indulóval kerülnek 

megrendezésre 

 az előfutamokból a döntőbe jutás 

 20-nál kevesebb indulónál csak döntő kerül megrendezésre 

 21-nél több indulónál az előfutamok alapján, az indulók számának 

függvényében A, B, C, döntők kerülnek megrendezésre 



 Az előfutamokból az indulók első 2/3-a jut a döntőkbe, a többiek kiesnek 

a további versenyből. 

 az előfutamokból futamonként az 1-5. helyezettek helyezés alapján, a 

többiek az elért időeredmény alapján kerülnek a döntőkbe. 

 döntők (A, B, C) az indulók számától függően 15-20 indulóval, fordulóval 

rajtolnak 

Kölyök U14 évfolyam    2 indulási lehetőség 

 egyesben mindenkinek indulnia kell 

 második indulási lehetőség K-4, C-4-ben 

Serdülő U15, U16 évfolyamok   2 + 1 indulási lehetőség 

 egyesben fiúknak U15, U16 külön 1000 és 200 méter, lányoknak 500 és 200 méter, 

 párosban U15-U16 együtt, fiúknak 1000, lányoknak 500 méter, 

 négyesben U15-U16 együtt, fiúknak 1000, lányoknak 500 méter 

 három indulás esetén a harmadik szám csak négyes lehet 

Ifjúsági U17, U18 évfolyamok   2 + 1 indulási lehetőség 

 egyesben fiúknak U17, U18 külön 1000 és 200 méter, lányoknak 500 és 200 méter, 

 párosban U17-U18 együtt, fiúknak 1000, lányoknak 500 méter, 

 négyesben U17-U18 együtt, fiúknak 1000, lányoknak 500 méter 

 három indulás esetén a harmadik szám csak négyes lehet 

Figyelem: a Diák-Kupán mindenki iskolai színekben indul. 
 

11. Díjazás 

Szabadidős versenyszámokban versenyszámonként az 1-3. helyezettek, az igazoltak 
versenyében az MKKSZ versenyszabályzata alapján 1-3, illetve 1-6. helyezettek 
éremdíjazásban részesülnek. 

 

12. Költségek 

A rendezési és díjazási költségeket a Magyar Kajak-Kenu Szövetség viseli. 

A részvételi költségeket a résztvevők viselik. 
 

13. Egyebek 

Az országos döntőn előforduló balesetkért a rendező nem vállal felelősséget. 

Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyszabályzata 
szerint kell eljárni. 

 

Információ a versenyről 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
1138 Budapest, Latroca utca 2. 
Tel: (06-1) 465-0091 /10 

Fax: (06-1) 465-0095  
E-mail: info@mkksz.hu  
Honlap: kajakkenusport.hu 


