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Császár Attila „Csaszi” Vízi emléknap 

Tata, Új Kajakház Ökoturisztikai központ 

2020. szeptember 26. szombat 

 

 

Részvétel, nevezés 

 A programon való részvétel saját felelősségre történik. Nevezni nem kell, nevezési díj 
nincs, de előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a 
tataihodysportegyesulet@gmail.com címen lehet, melyben meg kell adni a 
kategóriát, és csapathajó esetén a regisztrálók számát, valamint a csapatkapitány 
nevét. 

 

Helyszín 

 Tata, Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 

 

Időend 

9.00 – 9.30         Érkezés az eseményre 

9.30 – 10.00      Köszöntők, és az INTERREG „Evezzünk a közös célért“ című 
projekt keretén belül szervezett a vízi sporteszközök ünnepi 
átadása 

 Vízi Emléknap megnyitása 

10.00 – 18.00       Vízre szállás, teljesítménytúra a Vízi Emléknap keretében 

18.15                    Császár Attila „Csaszi” Vízi Sportnap programzárás 
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Program a vízen 

 A vízi program lényege, hogy ezen a napon 10:00 órától 18:00 óráig felejthetetlen 
sporttársunk, Csaszi emlékére minél többen szálljanak vízre az Öreg-tavon. Aki a 
program időtartama alatt vízre száll, emlékül egy matricát kap a hajójára. Azokat, 
akik ki szeretnék próbálni kitartásukat, felkészültségüket, arra buzdítunk, hogy az 
emléknapon a lehető legtöbb távolságot tegyen meg a tatai Öreg-tavon. A vízen 
haladást partra szállással meg lehet szakítani, majd újra el lehet kezdeni. A vízen 
megtett távolságok összeadódnak. Őket a versenykiírás szerint díjazni is fogjuk.  

 

 

Kategóriák 

 Kajak 
 Kenu 
 Sárkányhajó 
 Evezős hajó 
 SUP 
 Vitorlás (max. négy fő) 
 Csapathajó (csak kézzel hajtott sporteszköz, ahol a csapat tagjait a program ideje 

alatt nem lehet változtatni) 

 

Díjazás kategóriánként: 

 Az emléknap hivatalos matricájának átadása minden résztvevő számára 
folyamatosan, a vízi program teljesítése alatt történik. 

 Kategóriánként, az emléknap alatt a Tatai Öreg-tavon megtett legtöbb távolságot 
elért résztvevőket díjazzuk. Az időjárási viszonyok figyelembevételével a kajakosok, 
SUP-osok, kenusok számára pályát jelölünk ki a tavon, ami alapján a megtett 
távolságot mérni tudják. A Vitorlások és evezőshajók pedig olyan GPS alapú 
navigációt használjanak, ami alapján az emléknap szervezői hitelt érdemlően el 
tudják dönteni az időkeret alatt megtett távot a tavon. 
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A megtett távolságok számítása 

o A vízen haladást meg lehet szakítani, majd tetszőlegesen lehet folytatni. 
o A GPS alapú mérést használók 18:00 és 19:00 óra között bemutatják az Új 

Kajakház Ökoturisztikai központban a szervezőknek az eszközöket. 
o A nem GPS alapú eszközökkel mérők folyamatosan, minden pihenő után 

tájékoztatják a szervezőket a megtett távolságukról. 
o Díjazás 

 Kategóriánként az első helyezett Kupa és érem. 
 Kategóriánként a 2-3. helyezett éremdíjazás 

 

Díjátadás 

 Ünnepélyes keretek között október 3. szombat 11:00 Új Kajakház Ökoturisztikai 
központban. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 A világjárvány miatt hozott országos rendelkezések esetén a program, és a 
rendezvényre vonatkozó szabályozás változhat. 

 A vízi sportnapon a hajózási szabályzat rendelkezéseinek betartása kötelező. 

 

 

Tata, 2020. augusztus 28. 

        SZERVEZŐK 


