
 
 

Evezős kihívás 
Május 25-én kerül sor a Fitt Family 
rendezvénysorozat 5. állomására, melyet a 
Szeged Napi Sárkányhajó Viadal keretén 
belül rendezünk meg.  
 
Helyszín: Partfürdő 
 
Időpont: 2019.05.25. 0900-1400 
 

Menete: Ha valaki még nem regisztrált a Fitt Familybe: A Fitt Family pultnál a 
regisztrációs űrlapot ki kell tölteni, ezután megkapja a pontgyűjtő füzetét, mellyel 
a Fitt Family-s segítőhöz kell menni a vízparton lévő evezőpadok mellé. 
 
Ha már regisztrált a résztvevő, de még nincs pontgyűjtő füzete: A Fitt Family-s 
pultnál a csapatnév bemondásával át kell venni a pontgyűjtő füzetet, ezután a 
Fitt Family-s segítőhöz kell menni. 
 
Ha már regisztrált, és van pontgyűjtő füzete is: A versenyző ez esetben egyenesen 
mehet a Fitt Family-s segítőhöz a vízparton lévő evezőpadok mellé.  
 

1. Amikor a versenyző sorra kerül, odaadja a szervezőnek a pontgyűjtő 
füzetét, és elmondja a nevét.  

2. Ezután a segítő ismerteti a szabályokat. A résztvevő az elmondottak 
alapján a teljesítést megelőzően távot választ, melyet a Fitt Family-s segítő 
felrögzít.  

3. Ezt követően kezdődhet a feladat teljesítése.  
4. Az elért táv után a szervező jelez, az eredményt rögzíti. 
5. A résztvevő, vagy kiskorú esetén a törvényes képviselő az aláírásával 

elfogadja a felírt eredményt. 
6. Ha a család minden jelenlevő tagja végrehajtotta az evezős kihívást, a 

pontgyűjtő füzettel vissza kell mennie a Fitt Family-s pulthoz a matricáért.  
 

Szabály: Minden résztvevő ergométeres evezőpadok segítségével teljesíti a 
kihívást. Az életkoruk szerint szupermini kategóriába tartozó gyermekeket a szülő 
ölbe veheti, közösen 250 métert kell evezniük.  

Az életkoruk szerint mini kategóriába tartozó gyermekek önállóan 500 métert 
eveznek.  

A tini, gimi és a felnőtt életkorú Fitt Family tagok 500 méter, illetve 1000 méter 
evezés közül választhatnak.  A távot a teljesítés megkezdése előtt kell kiválasztani, 
közben változtatni nem lehet rajta.



 
 

Értékelés: a következőképpen zajlik: Minden jelenlévő Fitt Family tag a 
résztvételért egyénenként 50 pontot kap. Ehhez adódik hozzá az adott eseményen 
elért eredménye, melyet az időeredmények függvényében állapítunk meg, lásd. 
lejjebb. Kivétel az életkoruk szerint szupermini kategória résztvevői, akik 
egységesen 50 pontot kapnak a teljesítésért. Összesen elérhető pontszám 
egyénenként 450 pont (részvételért 50 pont, legnagyobb táv 4,5 perc alatti 
teljesítésével 400 pont).  

1 000 méter teljesítése esetén:          5 00 méter teljesítése esetén: 
7 perc fölött teljesíti – 100 pont    5 perc fölött teljesíti: 50 pont 
6,5-7 perc között teljesíti – 150 pont       4,5-5 perc között teljesíti: 70 pont 
6-6,5 perc között teljesíti – 200 pont                  4-4,5 perc között teljesíti: 90 pont 
5,5-6 perc között teljesíti – 250 pont      3,5-4 perc között teljesíti: 120 pont 
5-5,5 perc között teljesíti –300 pont          3-3,5 perc között teljesíti: 150 pont 
4,5- 5 perc között teljesíti – 350 pont                       3 perc alatt teljesíti: 200 pont 
4,5 perc alatt teljesíti – 400 pont      
 

Regisztráció: A teljesítés előtt minden esetben regisztráció szükséges, melyet 
megtehet online a http://www.fittfamily.hu/regisztracio oldalon, vagy a 
tájékoztatóban és a szabályzatban felsorolt rendezvények alkalmával.  
Amennyiben már regisztrált, akkor a pontgyűjtő füzetét, vagy a megerősítő e-
mailben szereplő adatokat hozza magával.  

Az evezős kihíváson mindenki saját felelősségére vehet részt, lásd. Fitt Family 
általános szabályzat. 

Folyamatosan frissülő információk: http://www.szegedsport.hu/ Facebook 
esemény: itt. További kérdés esetén: fittfamily@szegedsport.hu 

A rendezvényre a belépés, és a kihívás teljesítése térítésmentes.  
 
A változtatás jogát a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja.

  

http://www.fittfamily.hu/regisztracio
http://www.fittfamily.hu/documents/FittFamily_altalanos_szabalyzat.pdf
http://www.fittfamily.hu/documents/FittFamily_altalanos_szabalyzat.pdf
http://www.szegedsport.hu/
https://www.facebook.com/events/792879714426767/
mailto:fittfamily@szegedsport.hu

