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Bevezető
A Hazai Vizeken, program indulásakor a Magyar Kajak-Kenu Szövetség célja az volt, hogy a
szabadidős sportolóknak minél több lehetőséget biztosítson a szabadban való sportolásra, az
egészséges versenyzésre és jó hangulatú vízparti baráti, vagy családi napokra. A Hazai Vizeken
márkanév mára egybefoglalja a Kajak-Kenu Sport összes szabadidős eseményét, vízitúráját.
A Beevezések mellett a Hazai Vizeken eseményei közé tartozott az abádszalóki Tisza-tó
átevezés, valamint most már bátran kijelenthetjük, hogy az ország egyik legnépszerűbb
szabadidős sportrendezvénye, a Red Bull Balaton-átevezés is, amelyen idén nyáron közel 4500an vettek részt. 2022-ben a két átevezés mellett a több napos Bécs-Budapest Leevezés is
csatlakozik a Hazai Vizeken program alapját képző három nagy szabadidős rendezvényhez.
Az is látszik, hogy a szabadidősportolók körében egyre többen próbálják ki, és szeretik meg a
SUP-ot. A Hazai Vizeken sorozatban két kizárólag SUP-os esemény is szerepel, a Loopa SUP
és a fonyódi MEET&SUP.
Hazai Vizeken események 2022-ben
Régiós beevezések

Fonyód Meet&SUP

Balaton Átevezés

Loopa SUP

Tisza-tó Átevezés és Átúszás

Bécs - Budapest Leevezés

2022-ben szeretnénk minden szempontból még vonzóbb lehetőségeket nyújtani az aktív
kikapcsolódásra és igyekszünk innovatív ötletekkel színesíteni a programokat!
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022-ben felhívást tesz közzé az eseménysorozat
megszervezésének, lebonyolításának, valamint a vízhez kapcsolódó különböző sportágak
népszerűsítésének céljából.

1. Program céljai:
a) országszerte olyan lehetőségek biztosítása, ahol a lelkes szabadidős sportolók
összemérhetik tudásukat
b) egésznapos családi aktív kikapcsolódás lehetőségének megteremtése
c) hazánk egyedi és különleges vizeinek megismertetése
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2. Pályázók köre:
a) a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tagszervezetei
b) előzetes egyeztetés alapján egyéb civil- vagy gazdasági szervezet, amennyiben
szakmai szempontból megfelelőnek és a feladat ellátásra alkalmasnak értékeli a
Szövetség

3. Pályázható időpontok
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szabadidős versenynaptárához igazodva az alábbi
időpontokra van lehetőség megpályázni a Hazai Vizeken Beevezés megszervezését:
1. 2022. május 7.

5. 2022. június 25.

2. 2022. május 21.

6. 2022. július 9.

3. 2022. június 4.

7. 2022. július 16.

4. 2022. június 11.

8. 2022. augusztus 6.

A pályázatban lehetőség van megadni alternatív eseménydátumot is, ha a pályázott esemény
megrendezése több dátumon is felmerülhet. Ebben az esetben kérjük a dátumok prioritását
megjelölni.

4. Támogatás formája és elvárások:
A beérkezett pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázó szerződést köt a Beevezés
megszervezésére és lebonyolítására a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel.
Az együttműködés keretében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vállalásai (1.sz. mellékletben
részletezve):
•

hozzájárulás a rendezési költségekhez;

•

hozzájárulás a rendezvény kiépítéséhez;

•

érmek, díjátadó dobogó, kupák;

•

nevezési rendszer üzemeltetése;

•

egységes, arculatos rajtszám biztosítása;

•

kísérő, kiegészítő programok egyedi támogatásának lehetősége;

•

erős kommunikációs kampány egységes arculat alatt;

•

Hazai Vizeken összes eseményét átfogó pontgyűjtő program;

•

a Hazai Vizeken legjobbjainak elismerése tárgynyereményekkel;

•

év végi díjátadó esemény szervezése.
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Az együttműködés keretében a felhívásra jelentkező tagszervezetek vállalásai:
•

mindazoknak a feladatoknak ellátása, melyek a Beevezés sikeres megrendezése
érdekében szükségesek;

•

hozzájárulás

a

(szerződésben

foglalt)

célok

eléréséhez

az

esemény

megvalósításával;
•

a Beevezés cselekvési tervben (2.sz. melléklet) meghatározottak szerinti szervezése
és lebonyolítása;

•

a tapasztalatok értékelését is tartalmazó beszámoló elkészítése a program
megvalósulásáról (fényképek, videók) a lebonyolítástól számított 15 napon belül
o a támogatás folyósításának feltétele a határidőn belül megküldött
beszámoló;

•

kötelezően megrendezendő versenykategóriák és versenytávok meghirdetése és a
lebonyolítás feltételeinek megteremtése:

Versenykategóriák
1. Verseny Kajak

3. Verseny Kenu, Outrigger

•

női egyes

•

női egyes

•

férfi egyes

•

férfi egyes

•

csapat

•

csapat

2. Túra Kajak

4. Túra Kenu

•

női egyes

•

női egyes

•

férfi egyes

•

férfi egyes

•

csapat

•

csapat

A csapatba sorolandó ezek közül az, amelyben egynél több ember ül, függetlenül a benne ülők
nemétől és számától.
5. SUP (felfújható deszka)
•

női egyes

•

férfi egyes

SUP kategóriában kerül díjazásra, minden SUP lapáttal, állva hajtott egyes felfújható SUP.
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Versenytávok
•

Kajak, kenu (és sárkányhajó) kategóriákban
o Hosszú táv - minimum 15 km, maximum 25 km
o Rövid táv – minimum 6 km, maximum 12 km

•

SUP kategóriában
o Táv – minimum 2 km, maximum 8 km

Az egyes fordulók szervezőinek lehetősége van egyéb kategóriában (pl.: sárkányhajó, evezős
hajó), más távon vagy egyéb versenyfeltételek szerint indítani versenyt az adott helyszín
adottságainak megfelelően (pl.: tájékozódási túra, technikai, ügyességi verseny), melyek különkülön kihirdetésre és díjazásra kerülnek.

5. Pályázathoz csatolandó dokumentumok
•

a megvalósítás szakmai terve, amely tartalmazza a pályázó ezen a területen elért
eddigi és a program megvalósításának várható eredményeit is (cselekvési terv
alapján);

•

a tervezett résztvevői létszámot, annak elérésére tervezett népszerűsítő kampányt

•

a cselekvési tervnek továbbá tartalmaznia kell:
o tervezett helyszín pontos címe elhelyezkedése
o tervezett időpont(ok)
o infrastrukturális háttér
o program megvalósításának terve

6. A pályázat beadása, elbírálása.
Pályázatok beadásának határidője: 2022. január 14., péntek elektronikus úton az
anna.rasztotzky@mkksz.hu e-mail címre történő megküldéssel.
A pályázatok a pályázat beadásának határidőjétől számított 10 napon belül kerülnek elbírálásra.
Várható nyertes pályázatok száma: 7-8.
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FONTOS!
Rendezési szándék benyújtási határideje: 2021. december 17., péntek.
Mivel a Hazai Vizeken Beevezés az Ötpróba programsorozat része, ezért az egyes szervezők
jogosultak

igénybe

venni

a

rendvédelmi

szervek

útvonalbiztosító

tevékenységét

térítésmentesen az illetékes rendőrkapitányság kompetens munkatársaival előzetesen
egyeztetett helyszínen, időpontban, létszámban és módon, ha a 2021. évben feltöltésre kerül az
adott esemény időpontja és helyszíne.
Elbírálás szempontjai:
-

a szervezet tevékenysége, korábbi eredményei hasonló programokban

-

a pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége

-

kísérő, kiegészítő programok és helyi programra való rácsatlakozás

-

szerepvállalás a szabadidősportolók résztvevői számának növelésében

-

a pályázat összbenyomása
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1. sz. melléklet - MKKSZ támogatása a Hazai Vizeken Beevezés rendezvénysorozat
megrendezéséhez
1. Hozzájárulás a rendezési költségekhez
•

az esemény színvonalas megrendezéséhez szükséges, szerződésben rögzített
feladatok ellátásáért megbízási díj illeti meg a szervezőt abban az esetben, ha a
nevezettek száma eléri a 100 főt. Ennek mértéke 100-150 fő között bruttó
150.000.Ft. Minden ezen felül beérkezett további nevezésért bruttó 1.000 Ft többlet
támogatás illeti meg a szervezőt. A többlet támogatás mellett, 150-200 főnél
100.000 Ft, 200-250 főnél 200.000 Ft, 250-300 főnél 300.000 Ft, 300 fő fölött
400.000 Ft bónusz támogatás illeti meg a szervezőt.
( pl.: 199 főnél

150.000 Ft
+

199 * 1000 Ft

Összesen:

349.000 Ft

pl.: 249 főnél

200.000 Ft
+

249 * 1000 Ft

Összesen:
•

199.000 Ft

249.000 Ft
449.000 Ft )

Amennyiben az esemény kiemelt olyan kísérőprogrammal kerül megvalósításra,
amely nagyszámú közönség számára teszi elérhetővé a rendezvényt egyedi elbírálás
alapján külön támogatás nyújtható.

2. Hozzájárulás a rendezvény előkészítéséhez, kiépítéséhez
•

egységes Hazai Vizeken pályatérkép elkészíttetése az útvonal(ak)ról;

•

pályakijelöléshez arculatos irányjelző táblák, célmolinó, bóják (előzetes
egyeztetések szerint);

•

Hazai Vizeken arculatos elemek biztosítása (roll-up, beach-flag, molinó);

•

Hazai Vizeken promóciós sátor biztosítása, amely előzetes egyeztetés szerint
használható nevezéshez, információs pontként is;

•

promóciós sátor mellet Instagram fotófal és szerencsekerék elhelyezése;

•

egységes dobogófront az eredményhirdetéshez.
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3. Díjazás eszközeinek biztosítása
•

befutó érmek, kupák, összetett pontgyőztesek nyereményeinek biztosítása;

•

egyedi, névre szóló online emléklap biztosítása:
o az emléklap azonnal megosztható, letölthető az adott verseny teljesítését
követően.

4. Nevezési rendszer, időmérés üzemeltetése
•

ARPARACE által üzemeltetett online nevezési felület biztosítása;

•

ARPARACE verseny lebonyolító szoftver és személyzet biztosítása:
o a rajt és célvonal között minden hajóegység idejét mérik a szervezők. A
hajók a rajtszámaik alapján kerülnek azonosításra.

5. Egységes, Hazai Vizeken arculatos rajtszám biztosítása
•

a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a szervezők részére kérés szerint a verseny előtt
eljuttatja a matrica-rajtszámokat vagy az MKKSZ koordinátor személyesen szállítja
a helyszínre.

6. Kísérő, kiegészítő programok egyedi támogatásának lehetősége
•

amennyiben az adott Hazai Vizeken Beevezés szervezője olyan kiegészítő vízivagy szárazföldi programot szervez, amellyel az esemény résztvevőszáma
jelentősen növekszik, valamint hozzájárul, hogy egész napos családi programmá
váljon az esemény, akkor egyedi elbírálás alapján a rendelkezésre álló forrásoktól
függően további anyagi támogatás kerülhet megítélésre.
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7. Kommunikációs kampány egységes Hazai Vizeken arculat alatt
•

egységes arculati megjelenés Hazai Vizeken program keretében;

•

www.evezzitthon.hu gyűjtőoldal üzemeltetése:
o

közös honlap az összes Hazai Vizeken esemény feltüntetésével. Az adott
fordulóra kattintva a szervező egyesület versenyleírását és a legfontosabb
információkat lehet elérni.

•

szóróanyagok a soron következő Hazai Vizeken program eseményeiről;

•

közösségi média kommunikáció:
o

előkommunikáció, reklám;

o

utókommunikáció;

o

fotó és videó anyagok készítése a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által
delegált szakemberek által;

o

influenszerek bevonása.

•

támogatás a lokális kommunikációs csatornákon való megjelenéshez;

•

fotó- és videóösszeállítás készítése a Beevezésekről;

•

az előző események történéseit összefoglaló kép- és videóösszeállítás megjelenítése
a helyszíneken felállított promóciós sátorban elhelyezett TV-n;

•

Hazai Vizeken rendezvénysorozatban részt vevő Balaton-átevezés, Tisza-tó
Átevezés és Átúszás és Bécs-Budapest Leevezés eseményekre nyereményjáték
koordinálása nevezési kedvezménykuponért.

8. „Lapátgyűjtő” program
•

garantált ajándékok és egyéb nyeremények biztosítása;

•

értékes ajándékutalványok az 1-3. helyezett személyeknek szezont követően.

9. Díjátadó szervezése
•

év végén a Hazai Vizeken összetett pontgyűjtés, a lapátgyűjtő program legjobbjai
és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által legjobbnak ítélt Beevezés szervezőjének
díjazása egy díjátadó esemény keretében.
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2. sz. melléklet - Cselekvési Terv

Feltérképezés
1. A rendezvényen megjelenő célcsoportok feltérképezése
•

oktatási intézmények;

•

nagyközönség, családok, helyi vállalatok, intézmények, közösségi- vagy
sportszervezetek.

2. Célközönség elérésére kommunikációs felületek feltérképezése
•

helyi sajtó, média;

•

közösségi találkozóhelyek;

•

egyéb várost megmozgató rendezvények.

3. Együttműködő partnerek feltérképezése és bevonása
•

önkormányzattal való együttműködés kialakításának lehetőségei;

•

lehetséges sportszakmai szervezetek, egészségvédelemmel foglalkozó és egyéb
szervezetek;

•

lehetséges szponzorációs, támogatói kör feltérképezése.

Előkészítés
1. Területi és hatósági engedélyek beszerzése
•

helyi önkormányzattal kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása;

•

illetékes vízirendészeti és szakhatósági engedélyeztetés lefolytatása;

•

erkölcsi támogatás, kommunikációs rásegítés kérése pl.: lakosság, illetve az
oktatási intézmények felé.

2. Szakmai program összeállítása és eljuttatása a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére

a megadott határidőig
•

mikor, hol kerül megrendezésre a rendezvény;

•

versenykiírás elkészítése az MKKSZ Hazai Vizeken programra vonatkozó
feltételeinek figyelembevételével;

•

térképvázlat elkészítése az útvonal(ak)ról;

•

a Hazai Vizeken rendezvénysorozat céljaihoz és szellemiségéhez méltó kiegészítő
versenykategóriák, programok megszervezése.

3. Költségvetés elkészítése
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Kommunikáció
1. Az MKKSZ részére rendszeres információátadás az előkészületek állapotáról, közlésre
méltó események tudósítása.
2. Offline promóciós anyagok eljuttatása az előzetesen feltérképezett célcsoportoknak,
intézményeknek, közösségi- vagy sportszervezetek részére:
•

helyi vállalatok, csónakház, vízitúra megálló, sportegyesület stb.

3. Online (social media) promóciós felületek felkutatása az adott régióban:
•

népszerű (nagy elérésű) vízitúra, kajak-kenu, SUP és egyéb szabadidős sporttal
kapcsolatos felületek.

4. Helyi sajtó meghívása a rendezvényre.

Rendezvény lebonyolítás
1. Orvosi ügyelet, ill. mentő megrendelése hatályos mentési rendelet szerint.
2. Öltözők, megfelelő tisztálkodási lehetőség biztosítása (ha szükséges mobil-wc

rendelése).
3. Biztosító hajók, mentőhajók leszervezése (minimum 3db és/vagy a hatósági

engedélyben meghatározott számú kisgéphajó mentésbe jártas személyzettel (2fő/hajó)
kötelező felszereléssel.
4. Rádió kapcsolat biztosítása a szervező és a biztosító személyzet között.
5. Megfelelő létszámú segítő, önkéntes leszervezése.
6. Versenyműsor, ütemterv elkészítése.
7. Versenybírók (rajt, forduló és célbíró kötelező) leszervezése.
8. Hangosítás kiépítése és speaker, hangtechnikus leszervezése.
9. Rendezvény helyszínének előkészítése – csapat területek, éremátadó hely, dobogó,

vízre szálló hely.
10. Versenypálya kitűzése nagyméretű jól látható bójákkal, irányító táblákkal, célbója

egyértelmű kihelyezése.
11. Megfelelő számú parkoló biztosítása, terület rendezése szükség szerint.
12. Regisztrációs/információs sátor felállítása.
13. MKKSZ promóciós sátor berendezése (asztal, szék, víz, áram, 1 fő önkéntes segítő

biztosítása).
14. Versenypálya, verseny útvonal térképének kihelyezése a regisztrációs sátor mellett, jól

látható helyen.
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15. ARPARACE verseny lebonyolító stáb részére informatikai sátor biztosítása és

berendezése (asztal, szék, víz, áram, 2 fő jegyzőkönyv vezető biztosítása).
16. MKKSZ reklámhordozók kihelyezésének biztosítása.
17. 20 km feletti távoknál frissítő pont biztosítása.
18. Étel-, italszolgáltatás minden résztvevőnek, büfé biztosítása.

Rendezvény lezárása
1. Jegyzőkönyv elkészítése és átadása az MKKSZ részére a versenyt követő 5 napon

belül.
2. Tapasztalatok összegzését tartalmazó beszámoló, valamint sajtófigyelés (hol jelentek

meg híradások a rendezvényekről) megküldése az MKKSZ részére 15 napon belül.
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