
V. KÉZI HAJTÁSÚAK NAPJA 2016.  

 XV. Vízitúra Kupa - I. forduló -  Leányfalu 

 

A Vízitúra Kupa 2016-ben is hét fordulóból álló vízi rendezvénysorozat, amelyeken jellemzően a 
természetet kedvelő sportos vízitúrázók, amatőr vízi sportolók vesznek részt. További részletek 
a kenumaraton.hu oldalon. 

 

I. forduló helyszíne:     Leányfalu, Vadkacsa Vízitelep. 1. közlekedési lámpa előtt, a jobb oldali kis 
utcába behajtva, közelíthető meg a vízitelep melletti parkoló. 

 

I. forduló időpontja:  2016. Május 07. szombat. 

 

Vízi biztosítás: 

A rendezvény vízi biztosítását  az  MH 1. Magyar Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái végzik. 

16 év felettiek számára a vízi járműben tartózkodók számának megfelelő számú mentőmellényt kell 
biztosítani. 

A 16 év alatti résztvevők részére mentőmellény viselése kötelező. 

 

Útvonal versenyzőknek: 

 

Táv: 32 km.  

20 km a versenytáv, majd pihenőt követően  további 12 km az érvényesítő szakasz 

Start. Leányfalu. 10 óra. Hegymenet a Szentendrei-szigetcsúcs fordulópontig 16 km, majd 4 km 
visszaevezést követően 

Cél. Dunabogdány strand. A versenytáv: 20 km. Majd pihenő a strandon, Büfé. 

Érvényesítő szakasz:  

Mindenki beérkezését követően közös visszaevezés Leányfalura.  Távolság: 12 km.  

Eredményhirdetés: 

 Leányfalun, a visszaérkezést követően 

 

Útvonal túrázóknak: 

 

Táv: 24 km.  

Start. Leányfalu. 9-11 óra között. Hegymenet a Dunabogdányi strandig. 12 km.  

Szép, szigetekkel tarkított, természetes állapotát őrző Duna-szakasz.  

Mindenki beérkezését követően közös visszaevezés Leányfalura.  Távolság: újabb 12 km.  

http://www.kenumaraton.hu/


 

NEVEZÉSI DÍJ mindkét kategória résztvevőinek: 

Nevezési díj pólóval:  3000.- Ft/fő, mely tartalmazza: Póló, rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely. 
Aki kér pólót, kérjük nevezzen a kenumaraton.hu oldalon 05.01-ig és utalja el a nevezési díjat. 

Nevezési díj: póló nélkül:  1500.- Ft/fő, mely tartalmazza: Rendezvényszervezés, ebéd, sátorhely. 

A pólót nem kérőktől is kérjük lehetőség szerint, az előzetes online nevezést és az utalást 05.05.-ig.  

Számla tulajdonos: :Vadkacsa Egyesület,  

Számlaszám: Budapest Bank: 10103874-15790443-00000003  

 

Kérünk mindenkit, hogy lehetőleg online nevezzen! 

A helyszínen nevezőkre már pólóval nem készülünk. 

Nyugtát a rendezvény helyszínén adunk az online nevezőknek is.  

Vörös meteorológiai riasztás esetén a verseny elmarad, azonban  a rendelt pólót a helyszínen átadjuk 
és az 1500 Ft nevezési díjat visszautaljuk.  

  

HAJÓNEM - VERSENYZŐ 

• túra kajak férfi egyes (TK-F1-50–) 
• túra kajak női egyes (TK-N1-50–) – 50 cm-nél keskenyebb kajakok 
• túra kajak férfi egyes (TK-F1-50+) 
• túra kajak női egyes (TK-N1-50+) – 50 cm-nél szélesebb kajakok 
• túra kajak férfi páros (TK-F2) 
• túra kajak női páros (TK-N2) 
• túra kajak vegyes páros (TK-V2) 
• túra kenu férfi páros (TC-F2) 
• túra kenu női páros (TC-N2) 
• túra kenu vegyes páros (TC-V2) 
• hármas túra kenu (TC-3) open 
• négyes túra kenu (TC-4) open 
• versenyhajó – kajak (K-1) 
• páros versenyhajó – kajak (K-2) open 
• versenyhajó – kenu (C) open 
• tengeri kajak férfi egyes (SEAK-F1) • tengeri kajak női egyes (SEAK-N1)  

HAJÓNEM - Friss TÚRÁZÓ 

Kenu 1 OPEN 
Kenu 2-3-4 OPEN 
Kajak 1-2: OPEN 

 Egyéb a hajótípusok (Sárkány, evezős és minden egyéb ami a Hajózási Szabályzat szerint a Dunán 
közlekedhet). 

Kenuk előzetes egyeztetés alapján a helyszínen bérelhetőek 

További infó: pepe@vadkacsa.hu  

Pereházy Vadkacsa Pál Adorján  20/391-2141 

 

http://www.kenumaraton.hu/
mailto:pepe@vadkacsa.hu


 


