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KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS  
INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR 

VERSENYRENDSZERÉBEN 
 
 
 
RÉSZVÉTEL AZ MKKSZ VERSENYRENDSZERÉBEN 
Az MKKSZ amatőr versenyrendszert működtet, amelyben hivatásos sportoló is részt vehet a 
ZEBRA-ban és a NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT-ban 
meghatározott feltételekkel. 

Versenyeken való indulás lehetősége a versenyző státusza szerint 
Amatőr sportoló –a Szövetség tagszervezeteként működő sportegyesület keretében 
tagként, illetve sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítvány keretében pedig - amennyiben az ilyen alapítvány nem 
minősül egyúttal a Sporttörvényben meghatározott sportiskolának is - kizárólag 
sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is 
amatőr sportolónak minősülhet. 

Hivatásos sportoló a Szövetség tagszervezeteként működő sportvállalkozással vagy 
sportegyesülettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki 
sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján 
bérköltségként kerül kifizetésre. Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói 
munkaszerződéssel vagy hivatásos sportolói megbízási szerződéssel rendelkező 
versenyző részére állítható ki. Kajak-kenu sportágban a 16. életév betöltése után vehet 
részt hivatásos sportoló a versenyrendszerben. 

Szabadidős és diák sportoló – az a természetes személy, aki szabadideje eltöltéseként, 
nem szervezett formában végez sporttevékenységet, illetve aki szervezett formában 
folytatott sporttevékenysége során nem vesz részt az MKKSZ hivatalos 
versenynaptárában szereplő versenyen. 

Részt vehet a Diákolimpia szabadidős sport futamaiban, egyéb vízi szabadidősport 
rendezvényen, illetve a Sport XXI. Program kereteiben rendezett versenyeken 
- nem rendelkezik az adott évre szóló versenyzési engedéllyel 
- 18 év alatt szülői 18 év felett saját felelősségvállalási nyilatkozattal rendelkezik 
- a rendezvényre szabályszerűen benevezésre került 
- orvosi igazolás, ami lehet háziorvosi is (csak szabadidős sportolóknál) 

Részt vehet az MKKSZ hivatalos versenynaptárában szereplő versenyeken ha 
- tagja a Szövetség valamelyik sportszervezetének 
- a Szövetség nyilvántartásba vette 
- az adott évre érvényes sportorvosi igazolás alapján kiadott éves versenyzési 

engedéllyel rendelkezik. (mesterek versenyzők részére elegendő a háziorvosi 
igazolás), azonban minden esetben egyéni felelősségvállalási nyilatkozat szükséges 

- a versenyre sportköre szabályszerűen benevezte 
- korosztálya, versenytávja és évfolyama megfelel a versenykiírásnak 
- elfogadja az MKKSZ egyéb szabályzatait 
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A 2018. ÉVI KOROSZTÁLYOK 
A korosztályok meghatározása az adott évben betöltött életkor alapján történik. 

A 2010-ben, vagy annál később születettek nem kaphatnak versenyzési engedélyt, így nem 
indulhatnak versenyen! (kivétel az U8-U9 évfolyam az Eszkimó-Indián Játékokon és Fizikai 
Felmérőn, de úszópapírral és sportorvosi engedéllyel rendelkezniük kell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidős és Egyetemi korosztály 

Az Szabadidős és Egyetemi korosztály azok számára nyújt versenyzési lehetőséget, akik 
szabadidős sportolóként szeretnének versenyezni, de nem kívánnak részt venni a válogató 
versenyek sorozatában. Ezekben a versenyszámokban csak olyanok indulhatnak, akik nem 
vesznek, vagy vettek részt adott évben a válogatóversenyeken sem gyorsasági 
versenyszámokban, sem pedig maratonon.  

A 19-34 év közöttiek minden versenyszámban összevontan versenyeznek és 
csapathajókban sem ülhetnek össze 35 évnél idősebbekkel, illetve ilyen összeülés esetén a 
34 év alattiak között kell versenyezniük.  

Bajnokságuk a Mesterek Bajnokságok keretében kerül megrendezésre. 
Versenyzési engedély kiváltása részükre is kötelező! 
 
 
 

Évfolyam Korosztályok Életkor 

U8-U9 Eszkimó-Indián 8-9 éves 

U10  10 éves 

U11 Gyermek 11 éves 

U12  12 éves 

U13 
Kölyök 

13 éves 

U14 14 éves 

U15 
Serdülő 

15 éves 

U16 16 éves 

U17 
Ifjúsági 

17 éves 

U18 18 éves 

U23 U23 19-23 éves 

F Felnőtt 23+ éves  

SZ Szabadidős és Egyetemi 19-34 éves 

M Mesterek 35+ éves 
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INDULÁSI ÉS NEVEZÉSI LEHETŐSÉGEK AZ EGYES KOROSZTÁLYOK 
SZÁMÁRA 
Nevezések lehetőségei 
Maraton 

gyermek  egy versenyszám (lány kenusok a fiúkkal együtt indulnak) 
kölyök  egy versenyszám 
serdülő  két versenyszám 
ifjúsági két versenyszám 
felnőtt  két versenyszám 
mesterek  két versenyszám 

Gyorsasági 
gyermek  Maximum 2 versenyszámban indulhat, melyből egy 2000 m és egy 

váltó lehet. Váltóban csak akkor állhat rajthoz, ha előtte 2000 méteren 
indult. 

 Lány kenusok a fiúkkal együtt indulnak 
kölyök U13 két versenyszám, 2000 m-nek kell lennie, a második pedig lehet váltó, 

vagy felnevezve U14 évfolyamba 1000 m-re (kivétel 
válogatóversenyek, ahol nincs 2000 m, ott két 1000 m-t indulhat) 
Lány kenusok a PC-2 versenyszámban a fiúkkal együtt indulhatnak. 

kölyök U14  három versenyszám, de egynél több indulásnál az egyiknek 000 m-nek 
kell lennie (kivétel válogatóversenyek, ahol nincs 2000 m, ott két 1000 
m-t indulhat). 
Lány kenusok a C-4 és C-2 versenyszámokban a fiúkkal együtt 
indulhatnak. 

serdülő U15   négy versenyszámban indulhat, de csak kettő lehet 500, ill. 1000 
méter. 

 Válogatóversenyen, ahol nincs 2000 méter, három számban állhatnak 
rajthoz, de a három szám egyike sem lehet 200 méter 
Az ifjúsági magyar bajnokságra történő felnevezés esetén három 1000, 
illetve 500 méteres számot indulhat. 

A 200-2000 méteres egyes összesítettben kerül értékelésre.  
serdülő U16   négy versenyszámban indulhat, de csak kettő lehet 500, ill. 1000 méter 

Válogatóversenyen, ahol nincs 2000 méter, három számban állhatnak 
rajthoz. 
Az ifjúsági magyar bajnokságra történő felnevezés esetén három 1000, 
illetve 500 méteres számot indulhat. 
Női kenusok a C-4 versenyszámokban a fiúkkal együtt indulhatnak. 

ifjúsági  négy versenyszámban indulhat, amelyből 1000 és 500 méteres 
legfeljebb három szám lehet. 
Női kenusok a C-4 versenyszámokban a fiúkkal együtt indulhatnak. 
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U23 tetszőleges számú versenyszám 
Női kenusok a C-4 versenyszámokban a fiúkkal együtt indulhatnak. 

felnőtt  tetszőleges számú versenyszám 
Női kenusok a C-4 versenyszámokban a fiúkkal együtt indulhatnak. 

mesterek  öt versenyszám, amelyből maximum három 200 méteres lehet 
Figyelem a kölyök U13 évf. K-1 2000 méteres versenyszámban, csak az adott 

futamnak megfelelő K-1-es hajókban lehet rajthoz állni (nem 
indulhatnak ezekben a futamokban K-1 helyett MK-1-ben)! 

Felnevezések lehetősége 
gyermek  nem nevezhető fel, kivételt képeznek a kölyök váltó versenyszámok, 

ahova csak az U12 évfolyam nevezhető fel! 
 U12 évfolyamos lány kenusok felnevezhetők kölyök korosztály női 

kenus versenyeire. 
kölyök egy korosztállyal feljebb felnevezhető, de csak a korosztályának 

megfelelő számú és távú versenyszámra, de csak K-4 és C-4 
versenyszámokra. 

serdülő egy korosztállyal feljebb felnevezhető a 200 méter kivételével (3x200 
méteres ifjúsági váltóra felnevezhető). Serülő kenus lány felnevezhető 
200 méterre is. 

 U16 évfolyam az ifjúsági válogatóversenyeken felnevezhető 200 
méterre is. 

ifjúsági bármely korosztályba felnevezhető, bármely versenytávra, de csak a 
korosztályának megfelelő indulási lehetőséggel. 

Versenyegyesülések lehetőségei 
- válogatóversenyeken engedélyezett, valamint a bajnokságokon a kapitányok által 

meghatározott válogató versenyszámokban,  

- két egyesület között négyes egységekben a magyar bajnoki versenyrendszerben 
gyermek, kölyök és serdülő korosztályok versenyein, valamint ifjúsági NK-4 és C-4 
hajóegységekben  

- mesterek bajnokságain, versenyein, 

- felnőtt bajnokságon a válogató versenyszámokon felül négyesben, 

- váltó versenyszámokban versenyegyesülés egyik korosztályban sem lehetséges 

- női kenu páros versenyszámokban minden versenyen lehetséges a 
versenyegyesülés, 

- Diákolimpián csapathajók esetében, az azonos iskola, ugyanazon 
tagintézményébe járók részére a versenyegyesülés engedélyezett. 
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LEIGAZOLÁS, VERSENYENGEDÉLY, NEVEZÉS ÉS VÁLTOZTATÁS SZABÁLYAI 
Nyilvántartásba vétel (leigazolás szabályai) 

A „Nyilvántartó lap” nyomtatvány leadása 
Személyazonosságot (születési dátumot) igazoló okirat (TAJ kártya) 
Úszópapír a 200 méter leúszásáról 
Eljárási díj befizetésének igazolása 

Versenyzési engedély kiváltásának feltételei 
Szabályszerűen kitöltött „Versenyengedély-kérőlap” (sportorvosi engedéllyel) + 
fénykép leadásával. 
Doppingellenes nyilatkozatok. 
Eljárási díj befizetésének igazolása. 

Eljárási díjak 2018-ban 
Nyilvántartásba vételi (leigazolási) díj 

amatőr:                1.500,-Ft 
hivatásos:                3.000,-Ft 

Átigazolási díj (amatőr és hivatásos) 
alap:                  5 000-Ft 
ifjúsági, U23, felnőtt válogatott:            15 000,-Ft 
Olimpián, felnőtt VB-n, EB-n  
az előző évben 1-6 helyezést elért sportoló:          25 000,-Ft 

Megjegyzés: az átigazolással kapcsolatos feltételeket, a költségtérítések, 
ellenértékek és eljárási díjak mértékét a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási 
Szabályzat tartalmazza. 

Versenyzési engedélyek díjai 

versenyző státusza, 
korosztálya 

egy versenyre 
érvényes díj 

éves díj 

Amatőr 
 gyermek  3 000,-Ft 

kölyök  4 000,-Ft 
serdülő  5 000,-Ft 
ifjúsági  10 000,-Ft 
U23 3 000,-Ft 15 000,-Ft 
felnőtt 6 000,-Ft 25 000,-Ft 

 mesterek, vízitúra 
rafting, kajakpóló 

 6 000,-Ft 

sárkányhajó  3 000,-Ft 12 000,-Ft 

Hivatásos 
 ifjúsági  10 000,-Ft 

U23  15 000,-Ft 
felnőtt  25 000,-Ft 
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Megjegyzés: a 18 éven aluliak versenyzési engedélyének díja 1.500,-Ft / év értékű 
biztosítást tartalmaz. 
A hivatásos sportolóra a sporttörvény értelmében az Őt foglalkoztató sportszervezet 
köteles biztosítást kötni. 
Sárkányhajó szakágban az éves versenyzési engedélyt csak és kizárólag előre 
leadott névsorral és az évad megkezdése előtti kifizetéssel lehet kiváltani 2018. 
május 11-ig, azt követően csak az egyszeri versenyzési engedély kiváltására van 
lehetőség. 

Nevezés versenyre 
A nevezés pontos módjáról a versenykiírás ad tájékoztatást. Azokon a versenyeken, 
amelyeken a versenykiírás helyszíni nevezést határoz meg, előnevezés nem lehetséges. 

Az MKKSZ által rendezett versenyekre csak az on-line nevezési rendszerben lehet 
nevezéseket leadni (kivétel Diákolimpia szabadidős futamai). Az egyéb módon leadott 
nevezések érvénytelenek és nem kerülnek bele a versenyműsorba. 

Az MKKSZ által rendezett versenyekre (kivétel a Diákolimpia szabadidős 
versenyszámait) a nevezés rendje a következő 

1. Versenyre csak az nevezhető, aki a nevezés leadásakor rendelkezik az adott évre 
érvényes versenyengedéllyel. Ellenkező esetben a nevezését a rendszer nem 
fogadja el. Versenyzési engedélyt kiváltani a versenyt megelőző hét kedd, 16.00 
óráig lehet. 

2. A versenyre az online nevezési rendszeren, névvel, vagy versenyzési engedély-
számmal lehet nevezést leadni.  

3. Nevezési határidő 
Online módon a verseny hetében hétfő 16.00 óráig.  
Későbbi módosításra lehetőség nincs, nevezéskor a rendszer csak a megfelelő 
nevezéseket fogadja el. 
A leadott nevezések alapján kedd 22.00 óráig elkészül a versenyműsor, amelyen már 
csak a versenyen, a technikai értekezleten, az oda vonatkozó szabályok alapján lehet 
változtatni. 

4. Túlnevezés 
Túlnevezés esetén a versenyszámok sorrendjében az utolsó versenyszámból kerül 
kihúzásra a túlnevezett versenyző! 

Pótnevezések, pótnevezések száma 

Pótnevezéseket a feljutásos versenyekre történő nevezésnél lehet igénybe venni, amelyek 
száma az alábbiak szerint kerül meghatározásra. 

A pótnevezések száma az egyesületi kategóriarendszer besorolása alapján kerül 
meghatározásra az alábbiak szerint. 

- nagy egyesületek:  5db 
- közepes egyesületek:  4db 
- kis egyesületek:  3db 
- mikro egyesületek:  2db 
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Részletes beosztást lásd a mellékletben. A mellékletben nem szereplő tagszervezetek 1 
pótnevezésre jogosultak. 

Magyar Bajnokságon a szakosztályok e kontingens terhére a nem feljutott versenyzőiket 
pótnevezéssel benevezhetik. A helyszíni nevezés pótnevezésnek számít. 

A verseny elnökének jelen kell lennie a sorsolásnál, valamint a versenyműsor elkészítésénél! 

Versenyműsor közzététele az MKKSZ honlapján, kedden 22.00-ig. 

Módosítás, lemondás a versenyen 
A technikai értekezleten, illetve a versenyen a következő változtatások lehetségesek. 

1. Lemondani egy versenyzőt csak az összes versenyszámából és csak orvosi 
igazolással, legkésőbb versenynaponként a verseny kezdetét megelőzően lehet, a 
versenybíróság elnökénél. 
Orvosi igazolással lemondott csapathajók megmaradt versenyzői ugyanazon 
versenytáv egyes, vagy páros versenyszámaiba átnevezhetők, ha ez nem jár új 
futamok létrehozásával. 

2. Orvosi igazolás hiányával lemondott versenyzők után versenyszámonként 1.000,-Ft 
pótdíjat kell fizetni. 

3. Válogató versenyeken a szövetségi kapitányok, illetve vezetőedzők javaslata alapján, 
a verseny elnökével egyeztetve. 

4. Azokon a versenyeken, ahol nincs jelen az MKKSZ számítástechnikai csoportja, a 
technikai értekezleten, de legkésőbb a verseny megkezdése előtt egy órával minden 
egyesületnek le kell adnia az edzői nyilatkozatot (egységes formátum). 

Azoknak a kluboknak, amelyek versenyzői nevezve voltak, nem kerültek lemondásra és 
nem álltak rajthoz, a gyermek versenyszámok kivételével versenyenként 1.000,-Ft pótdíjak 
kötelesek fizetni. A díjat a Szövetségben, vagy a versenyeken a minősítő bírónál lehet 
befizetni. Ennek elmulasztása a versenyző versenyzési engedélyének megvonásával jár. 

Mesterek versenyein azokból a csapathajókból, amelyek nem állnak rajthoz, csak az (azok) 
a versenyzők kerülnek tiltólistára, akik miatt az egység nem tudott a futamban elindulni. Ezt 
az egyesületi képviselőnek a versenybíróság elnökénél jelezni kell. Így a „vétlen” versenyzők 
rajthoz állhatnak a következő versenyszámaikban. 

Helyszíni nevezés versenyeken, bajnokságokon 
A verseny helyszínén, a technikai értekezlet előtt, írásban, az alábbi módon lehet 
nevezéseket leadni 

− helyszíni nevezést minden egyesület maximálisan az előzőekben található 
táblázatban meghatározott Pótnevezések száma erejéig adhat le, amennyiben 
azokat a nevezés során még nem használta fel. 

− adott versenyszámban csak akkor lehet helyszíni nevezést elfogadni, ha az nem jár 
új futam létrehozásával, 

− nevezésenként 5.000,-Ft pótdíjat kell megfizetni a verseny kezdete előtt. 
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VERSENY 
Az MKKSZ hivatalos versenynaptárában szereplő versenyek, amelyekre az alábbi 
versenyrendezési feltételek vonatkoznak 

1. Hatósági engedélyek beszerzése (Vízirendészet, Hajózási Felügyelet, 
Önkormányzati engedélyek, stb.) 

2. A versenyen csak versenyzési engedéllyel rendelkezők indulhatnak, ezáltal biztosított 
a sportorvosi engedély megléte. 

3. A verseny rendezőjének, a Magyar Kajak-Kenu Versenybírói Testület által 
meghatározott számú versenybírót kell alkalmaznia, akik a versenyt és a versenyzési 
engedélyek meglétét felügyelik, ellenőrzik. 
A versenyekre az MKKSZ a mindenkori versenyelnök rendelkezésére bocsátja az 
érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezők listáját. 

Egy futam megrendezésének feltételei 
- egy futam megrendezéséhez, minimum kettő hajóegység megléte szükséges. 

Amennyiben a technikai értekezlet végéig bármely futamnál ez a feltétel nem teljesül, 
az adott futamot törölni kell a versenyből. Az ide nevezett versenyzők –amennyiben 
az egyéb szabályoknak megfelelnek – más futamokba áttehetők, ha ez új futam 
megrendezése nélkül lehetséges. 

- amennyiben öt hajóegységnél kevesebb kerül benevezésre egy adott futamba, 
azonos hajóosztályok esetében egy korosztályon belül az évfolyamok összevonásra 
kerülhetnek (például serdülő U15, U16) azonban az értékelés külön történik. 

- a 40 főnél nagyobb mezőnyök esetében a verseny rendezője – a helyi adottságokat 
figyelembe véve – dönt a mezőnyök szétbontásáról. A mezőnyök megbontása esetén 
a születési dátumok időbeni sorrendjét kell figyelembe venni, kivétel a gyermek, 
kölyök korosztály fiú kajak egyes versenyszámait, ahol aranypont és ezüstpont 
csoportokba történik a szétválasztás. Gyorsasági magyar bajnokságokon nem 
kerülnek a mezőnyök megbontásra, azonban a maraton bajnokságon az indulók 
létszámának és a pálya adottságainak figyelembevételével az MKKSZ versenyért 
felelős rendezője, a sorsoláskor dönthet a mezőnyük megbontásáról.  

Díjazás 
- gyermek korosztályban minden futamban az első hat egység kerül díjazásra, kivétel a 

váltóverseny, ahol futamonként az 1-3 csapat kap díjat. Kölyök és serdülő 
korosztályban egyes és páros hajóban az első hat, négyes hajóban az első három 
egység kerül díjazásra.  

- gyermek és kölyök váltóban futamonként az 1-3 csapat kap díjat. Az ifjúsági, U23, 
felnőtt és mesterek korosztályokban minden esetben az első három egység kerül 
díjazásra. Ez alól kivétel a maraton ob, ahol az ifjúsági egyesekben is az 1-6 
helyezetteket kell díjazni. 

Egyéb általános szabályok 
- A Magyar Bajnokságokon és a Diákolimpiákon, a válogató és tájékoztató 

versenyeken a csapathajókban - a versenyegyesülést kivéve - a versenyzőknek 
egységes felszerelést kell viselni (egységes felszerelésen az egységes mezt értjük). 
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- A versenyzőknek tilos a hajókból szándékosan a vízbe ugrani (befutás után is). 
Ennek megsértése kizárást vonhat maga után. 

- Gyermek U10, U11 évfolyam versenyszámaiban a versenyeken a mentőmellény 
használata kötelező, annak hiányában nem állhat rajthoz a versenyző! 

Versenypályák 
2000 méteres versenypálya 

Gyermek: a 2000 méteres versenyszámok amennyiben a pálya hossza 
engedi, egy egyenesben kerül megrendezésre, 

   TC-4 2000 méter oldalváltással 

4000 méteres versenypálya 
 Ifjúsági: Rajt a célnál, egy fordulóval 
 U23:  Rajt a célnál, egy fordulóval 

5000 méteres versenypálya 
 Felnőtt: nemzetközi szabályok szerint 

Váltóversenyek 
 Gyermek U10-U11 MK-1, NMK-1, vegyes (2-2 lány-fiú) 4 x 300m 
 Gyermek U12  MK-1, NMK-1, vegyes (2-2 lány-fiú) 4 x 300m 
 Gyermek U10-U12 MC-1, NMC-1 (fiú / lány)  4 x 300m 
 Kölyök U13  MK-1, K-1, NMK-1, NK-1, C-1 3 x 200m 
 Kölyök U14  K-1, NK-1, C-1   3 x 200m 
 Serdülő U15-U16 K-1, NK-1, C-1   3 x 200m 
 Ifjúsági U17-U18 K-1, NK-1, C-1   3 x 200m 

A váltóversenyek csak egyes hajókban kerülnek megrendezésre 

3 x 200 méteres kölyök, serdülő és ifjúsági váltó versenypálya 
A kölykök váltó versenypályája megegyezik a „klasszikus” váltó rendszerével. 9-nél több 
csapat indulása esetén az egy futamban indulók sorsolással kerülnek kijelölésre és minden 
futam külön kerül értékelésre. 200 métertől rajtolva az első váltás a célnál történik, majd a 
második (200 méternél) váltást követően befutó a célban. 

4 x 300 méteres Gyermek U10-U11 évfolyam váltó versenypálya 
A gyermek váltó versenypályája megegyezik a „klasszikus” váltó rendszerével. 9-nél több 
csapat indulása esetén az egy futamban indulók sorsolással kerülnek kijelölésre és minden 
futam külön kerül értékelésre. A rajt, a második váltás, valamint a befutás célvonalnál 
(céltorony) történik, míg az első és harmadik váltás 300 méternél.  

Váltás szabálya 
Váltásnál a következő versenyző akkor rajtolhat, amikor a befutó versenyző hajójának orra 
áthaladt a célvonalon. Ezt megelőző berajtolás kizárást von maga után. Váltáskor a 
versenybíró nem mondja a rajtszámot, csak ellenőrzi a helyes váltást. A váltásnak mindig 
balkézről kell történnie! 
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HAJÓMÉRETEK 

Kajakok 

  K-1 K-2 K-4 MK-1 MK-2 MK-4 
Max. hossz 520 650 1100 415* 550 860 
Min szélesség    49* 50 50 
Min. súly 12 18 30 11 16 30 
Maraton súly 8 12  11 16  

* A 2016 előtt gyártott és az MKKSZ által lajstromba vett, a megadott méretektől eltérő 
hajókban is engedélyezett a versenyeken történő indulás, de csak a regisztrációt 
végeztetett egyesület versenyzőinek. 

Kenuk 

  C-1 C-2 C-4 MC-1 PC-2 PC-4 TC-4 
Max. hossz 520 650 900 465 520 650 630 
Min szélesség    52 75 75 85 
Min. súly 16 / 14 20 30 11 20 40 40 
Maraton súly 10 14  11 20 40 40 

A C-1 kenuk súlya 2018-ban a felnőtt, U23 és ifjúsági korosztályban változik 14kg-ra! 

2020-tól a serdülő, 2022-től minden korosztályban 14 kg-ra változik a C-1-es kenuk 
minimális versenysúlya). 

PC-4-nek és TC-4-nek nincs kötelező mérlegelés!  

A hajók kötelező eleme a légzsák vagy az azt helyettesítő olyan kivehető eszköz, amely 
biztosítja a hajó felúszását a víz felszínére. A hajó akkor sem süllyedhet el, ha a beülő 
megtelik vízzel! Ennek meglétét a versenybíróság ellenőrizheti, hiányában a hajó nem vehet 
részt a versenyen. 

A hajókon kötelezően rögzített rajtszámtartót kell elhelyezni, amely alkalmas a rajtszám 
megfelelő felerősítésére. Kenukon a rajtszámot a hajó hátsó légtartályán (deck), vagy egy 
arra alkalmas keresztlécen kell elhelyezni.  

Megjegyzés: Az MK-1, MK-2, PC-2, PC-4 hajók rögzített formájúak, csak az eredetileg 
elkészített és a Hajóhitelesítő Bizottság által jóváhagyott hajóforma használható, melynek 
hitelesítése a bizottság által elkészített sablon alapján történik. 

 

Para kenu –és kajak hajók: K-1 kajak és V-1 kenu (outrigger) az ICF szabályai szerint  

  K-1 K-2 
Max. hossz 520 cm 650 cm 

Min szélesség 
50 cm a hajó aljától  

10cm magasságban mérve 
47 cm a hajó aljától  

10cm magasságban mérve 
Min. súly 12 kg 18 kg 
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  V-1 outrigger (kitámasztóval együtt 
Max. hossz 730 cm 

Min. szélesség  

Min. súly 13 kg 

Az outrigger hajókon nem engedélyezett a svert használata. 

 

 
MARATONI VERSENYEK KOROSZTÁLYAI ÉS TÁVJAI 
Korosztály 
Évfolyam Hajóosztály Versenytáv Futószakasz Hajósúly 

gyermek     
U10 MK-1, NMK-1 5 km nincs gyorsasági 
U11 MK-1, NMK-1, MK-2, NMK-2 5 km nincs gyorsasági 
U12 MK-1, NMK-1, MK-2, NMK-2 5 km nincs gyorsasági 

U10-U12 MK-4, NMK-4, MC-1, PC-2, TC-4 5 km nincs gyorsasági 
kölyök     

U13 MK-1, NMK-1, K-1, NK-1, C-1, PC-2  
K-2, NK-2 

10 km nincs gyorsasági 

U14 K-1, NK-1, C-1, C-2, K-2, NK-2 10 km nincs gyorsasági NC-1 5 km 
serdülő     

U15 K-1, NK-1, C-1, K-2, NK-2, C-2 15 km Nincs gyorsasági 

U16 K-1, NK-1, C-1, K-2, NK-2, C-2 15 km Nincs gyorsasági NC-1; 10 km 
ifjúsági 
U17-U18 K-1, NK-1, K-2, NK-2, C-1, NC-1; C-2 nemz. sz. nemz. sz. nemz. sz. 

felnőtt K-1, NK-1, K-2, NK-2, C-1, NC-1; C-2 nemz. sz. nemz. sz. nemz. sz. 
mesterek, 

szabadidős 
és egyetemi 

K-1, NK-1, K-2, NK-2, C-1, C-2, 
K-2 mix 10 km nincs gyorsasági 

Férfi kajakban a K-1 ifjúsági U17–U18 évfolyam versenye nem a születési évszámok 
alapján kerül szétválasztásra. Külön futamban indulnak azok, akik a nemzetközi maraton 
szabályoknak megfelelően versenyeznek és másik futamban azok, akik ugyanazt a 
versenytávot, de futószakasz nélkül teljesítik, síkvízi versenysúlyú hajóban. 

TC-4 5 km versenyszámban a forduló oldalváltással történik. 

Megrendezés módja 
- a táv nem haladhatja meg a három órát 
- lehet egymás utáni rajt vagy futamonként egyszerre indítás 
- a futópályát a nemzetközi előírásnak megfelelően kell kijelölni 
- minden versenyszámban csapatverseny is van (3 fős csapatok), melynek eredménye  

(1-9.) beleszámít a pontversenybe 

Maraton versenyek második hibás rajtért bevezetésre kerül a 30”-es büntetés, amelyet az 
indítóbíró szabhat ki a hibás, rossz rajtot elkövetőre. 
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GYORSASÁGI VÁLOGATÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÓ VERSENYEK 
A versenytávok megegyeznek a felnőtt és ifjúsági kiemelt nemzetközi versenyek 
versenytávjaival. 

Olimpiai versenyszámok 
nők:     500 m K-1 K-2 K-4 
     200 m K-1 
férfi kajak:  1000 m K-1 K-2  
     200 m K-1 
     500 m K-4 
kenu:   1000 m C-1 C-2 
női kenu:    200 m C-1 
     500 m C-2 

Paralimpiai versenyszámok  
nők:   200 m  KL1, KL2, KL3  
férfiak:  200 m  KL1, KL2, KL3  

Világbajnoki versenyszámok (12 olimpiai és 14 VB szám: összesen: 26 + 12 parakenu) 
női kajak:  200 m  K-1 K-2 
   500 m  K-1 K-2 K-4 
            1000 m  K-1 K-2 
            5000 m  K-1 
férfi kajak:  200 m  K-1 K-2 
   500 m  K-1 K-2 K-4 
   1000 m K-1 K-2 K-4 
             5000 m  K-1 
kenu:     200 m C-1 C-2 
     500 m C-1 C-2 
   1000 m C-1 C-2 C-4 
             5000 m  C-1 
női kenu:  200 m  C-1 
   500 m  C-2 
parakenu:  200 m  KL1, KL2, KL3 férfi és női 

200 m  VL1, VL2, VL3 férfi és női 

Ifjúsági –és U23 világbajnoki versenyszámok 
női kajak:    200 m K-1 
     500 m K-1 K-2 K-4 
   1000 m K-1 
férfi kajak:     200 m K-1 
   1000 m K-1 K-2 
    500 m  K-1 K4 
kenu:     200 m C-1 
     500 m C-4 ifjúsági 
     500 m C-2 U23 
   1000 m C-1 C-2 
női kenu:    200 m C-1 C-2 
     500m  C-1 C-2  
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A felnőtt, ifjúsági, serdülő és kölyök válogató, valamint tájékoztató versenyek különleges 
joggal felruházott események, ahol a felnőtt és utánpótlás szövetségi kapitányok (vagy 
megbízottjaik) kizárólag indokolt esetekben, az általános és versenyszabályoktól eltérő 
módosításokat is eszközölhetnek (versenyprogramban, a nevezés módjában és a verseny 
lebonyolításának rendszerében, az ICF szabályzatához igazodva U15-U16-os korosztály 
felnőtt futamba nevezése, a válogatottságot befolyásoló esetben) a versenybíróság 
elnökével egyeztetve. A kiegészítések szakmai elgondolás alapján a válogatottak éves 
felkészülési programjának megfelelően születnek és a versenybíróság elnöke intézkedik 
végrehajtásukról. 

Amennyiben az új nevezést, változtatást a Kapitányok engedélyével a versenybírósági ülést 
megelőzően kérik, nevezésenként 5.000,-Ft pótdíjat kell megfizetni a verseny kezdete előtt. 

Abban az esetben, ha valamelyik Kapitány a versenybírósági ülést követően kéri egy egység 
részvételét egy futamban, akkor az az egység csak versenyen kívül vehet részt a 
versenyben, helyezése nem számít bele a végső sorrendbe (nem kaphat érmet, bajnoki 
pontot, stb.), azonban a Kapitány a válogatásnál figyelembe veheti az általa elért eredményt. 
Ebben az esetben nevezésenként 10.000,-Ft pótdíjat kell megfizetni a versenyszám kezdete 
előtt. 

 

 
BAJNOKSÁGOK  

Maraton Magyar Bajnokság 
A versenytávok, korosztályok és rendelkezések megegyeznek a gyorsasági versenyeknél 
leírtakkal. 

Gyorsasági Magyar Bajnokság 
Gyorsasági Magyar Bajnokság minden évben az összes korosztályban megrendezésre 
kerül. A gyermek, kölyök és serdülő versenyzők részére területi, Budapest és Pest Megyei, 
valamint Pest Megyén kívüli Vidéki (beosztás mellékelve) selejtező versenyek kerülnek 
megrendezésre és az országos versenyen egy adott versenyszámban csak azok 
indulhatnak, akik az alábbi feljutási feltételeket az adott versenyszámban teljesítették. 
A férfi utánpótlás U10-U14 korosztályoknál az országos bajnokságra a feljutás „Aranypont” 
és „Ezüstpont” csoportokban történik. 

 - U10 – U13   kajak egyes versenyszámokban 15 / 15 

- U14 1000 méteren  K-1, NK-1, C-1   7 / 7 
K-2, NK-2, C-2   7 / 7 

- U14 2000 méteren  K-1     15 / 15 
NK-1     15 / 15 

- U15 – U16    K-1, NK-1, C-1   7 / 7 
K-2, NK-2, C-2,   7 / 7 

Az ifjúsági, junior, felnőtt, mesterek korosztályokban nincs feljutás. 
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A mesterek futamokban a csapathajók korosztályba sorolása az átlagéletkor meghatározása 
alapján történik. 

Férfi kajak egyesben, az U10 – U14 évfolyamokban, a területi selejtezőkről feljutó 30 fő felett 
az „Aranypont” csoportba csak az a 10 versenyző kerülhet be pótnevezéssel, aki a maraton 
OB-n, az adott versenyszámban az első 20-ban volt. Így biztosítjuk a max. 40 fős mezőnyt a 
bajnokságon. Az „Aranypont” csoportban az 1-18. helyezett kap pontot. Az „Ezüstpont” 
csoportba került versenyzők nem kapnak magyar bajnoki pontot és érmet, díjazásuk oklevél. 

Az U10 – U14 egyes 2000 méteres versenyszámainak pontszámítása 
1. hely  10pont 
2. hely  9 
3. hely  8 
4-6. hely 7 

7-9. hely 6 
10-12. hely 4 
13-15. hely 2 
16-18. hely 1 

A váltóversenyeken minden résztvevő csapat helyezéstől függetlenül 3 bajnoki pontot kap, a 
helyezésekért külön pont már nem jár. 

A kölyök U14 és a serdülő U15, U16 évfolyamokban megrendezésre kerül, az adott évben 
először versenyzési engedélyt kiváltottak részére egy külön, 2000 méteres (K-1, C-1, NK-1) 
futam, az oldalági beiskolázás elősegítésre. 

Gyorsasági bajnokságok korosztályai, hajóosztályai és versenytávjai 

Korosztály 
Hajóosztály Versenytáv 

Évfolyam 
Gyermek    

U10 MK-1, NMK-1, + váltók (4x300 egyenes váltó) 2000m,  
4x300 m váltó U11 MK-1, NMK-1, + váltók (4x300 egyenes váltó) 

U10-11 MK-2, NMK-2, MK-4, NMK-4 2000m 

U12 MK-1, NMK-1, + váltók (4x300 egyenes váltó) 2000m,  
4x300 m váltó 

U12 MK-2, NMK-2, MK-4, NMK-4 2000m 

U10-U12 
MC-1, PC-2, TC-4, PC-4 2000m 

MC-1 (fiú-lány) 4x300 m váltó 
Kölyök MK-1 v.K-1, NMK-1 v. NK-1, C-1,  

+ váltók (3x200 egyenes váltó) 
2000m, 

3x200m váltó 
U13 

K-2, NK-2, PC-2, MK-4, NMK-4 2000m 

U14 

K-1, NK-1, C-1,  
+ váltók (3x200m egyenes) 

1000m, 2000m, 
3x200m váltó 

NC-1 500m, 2000m 
K-2, NK-2, K-4, NK-4, C-2, C-4 1000m, 2000m 

U13-U14 K-1, NK-1, C-1 (első versenyengedélyesek)  
+ vegyes váltó (K-1, NK-1, C-1 vagy NC1) 

2000m, 
 3x200m váltó 

Serdülő    

U15 
K-1, K-2, NK-1, NK-2, C-1, C-2 500m, 1000m, 

2000m 
K-1, NK-1, C-1 200-2000m 

U16 
K-1, K-2, NK-1, NK-2, C-1, C-2 500m, 1000m, 

2000m 
K-1, NK-1, C-1 200m 
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U15-U16 

K-4, NK-4, C-4 500m, 1000m 
NC-2 500 
K-4 2000m 

NC-1 200m, 500m, 
2000m 

K-1, NK-1, C-1 (első versenyengedélyesek) 2000m 
K-1, NK-1, C-1, vegyes (K-1, NK-1, C-1 vagy NC-1) váltók 3x200m váltó 

Ifjúsági    

U17-U18 
K-1, NK-1, K-2, NK-2, K-4, NK-4, C-1, C-2, C-4, NC-1, NC-2 500m, 1000m, 

4000m 
K-1, NK-1, K-2, NK-2, C-1, C-2, NC-1, NC-2 200m 

K-1, NK-1, C-1 3x200m váltó 

U23 
K-1, NK-1, K-2, NK-2, K-4, NK-4, C-1, C-2, C-4, NC-1, NC-2 200m, 500m, 

1000m 
K-1, NK-1, C-1 4000m 

Felnőtt 
K-1, NK-1, K-2, NK-2, K-4, NK-4 C-1, C-2, C-4; NC-1, NC-2 200m, 500m, 

1000m 
K-1, NK-1, C-1 5000m 

K-1 és V-1 para versenyszámok 200m 
Szabadidős 
és egyetemi K-1, NK-1, K-2, NK-2, K-4, NK-4, C-1, C-2, C-4, K-2 mix 200m, 500m 

Mesterek K-1, NK-1, K-2, NK-2, K-4, NK-4, C-1, C-2, C-4, K-2 mix, K-4 mix 200m, 500m 

Serdülő U15 korosztály számára összetett verseny kerül megrendezésre, amelyben az 
indulóknak 200 és 2000 méteren egyaránt indulniuk kell. Díjazás a két versenyszám 
összesített eredménye alapján történik. Annak a versenyzőnek az eredménye, aki valamelyik 
távon nem áll rajthoz, vagy nem ér célba, nem kerül értékelésre. 

3x200 méteres kölyök és serdülő vegyes váltók indulási sorrendje a következő: 1. kenu (férfi 
vagy női), 2. női kajak, 3. férfi kajak. 

Sárkányhajó Magyar Bajnokság 

Hajóosztály Korosztályok Versenytáv 
Női Felnőtt 

200 m 
Férfi Felnőtt 
Vegyes Felnőtt 200 m és 2000 m 

A hajók összetétele 
Egy sárkányhajó csapatban az alábbi összetétel szerint lehet versenyezni: 

− Versenyzők (minimum 18, maximum 20 fő) 
− 1 fő dobos 
− 1 fő kormányos 
− A VEGYES összetételű csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell eveznie. 
− A bajnokságra csak az nevezhető, aki a nevezés leadásakor rendelkezik az adott évre 

érvényes versenyengedéllyel. 
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ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA – AMATŐR valamint DIÁK és SZABADIDŐS 
sportolók részére 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2018. évre érvényes amatőr 
versenyzési engedéllyel rendelkező diákok 

A Diák és Szabadidős sportolók, valamint a SPORT XXI. Program keretében 
versenyzők 
− A köznevelési intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási intézménybe a 

2018/2019. 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.  

− Az a versenyző, aki az adott évben a Diákolimpia® időpontjáig nem váltott ki 
versenyzési engedélyt. 

Korcsoportok 

− A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 
7/a. pontja” szerint.  

− A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyek korcsoport 
meghatározása eltérhet a központi versenykiírásban meghatározottól. 

Korosztályok, hajóosztályok és versenytávok 

Szabadidős Diákolimpia® 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  
SZMK-1  U10, U11, U12, U13 
SZK-1  U14, U15, U16, U17-U18  
SZMK-2  U10-U11, U12 
SZK-2  U14, U15-U16, U17-U18 

Kenu  
SZC-1  U14, U15-U16, U17-U18 
SZC-2  U15-U16, U17-U18 
SZPC-2  U10-U12, U13-U14 
SZC-8  U10-U14, U15-U18 
SZTC-4  U10-U12, U13-U14 
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Diákolimpia® (az MKKSZ rendezésében) korosztályai, hajóosztályai és versenytávjai a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2018. évre érvényes amatőr versenyzési 
engedéllyel rendelkező diákok részére. 

Korcsoportos verseny a 10-18 éves versenyzők számára 

Korosztály 
Évfolyam Hajóosztály Versenytáv 

Gyermek  

2000 méter 
U10 MK-1, NMK-1, MK-2, NMK-2 
U11 MK-1, NMK-1, MK-2, NMK-2 
U12 MK-1, NMK-1, MK-2, NMK-2 

U10-12 MC-1, PC-2, TC-4, (fiú-lány együtt) 
Kölyök   

U13 MK-1, K-1, NMK-1, NK-1, C-1, PC-2 2000 méter 
U14 K-1, NK-1, C-1 500, 1000, 2000  

U13-U14 K-2, NK-2, C-2 (fiú-lány együtt) 1000, 2000 
NC-1 500, 2000 

Serdülő   
U15 K-1, C-1, NK-1 200, 500, 1000, 2000 
U16 K-1, C-1, NK-1 200, 500, 1000, 2000 

U15-U16 K-2, NK-2, C-2 (fiú-lány együtt) 1000, 2000 
NC-1,  500, 2000 

Ifjúsági   
U17 K1 és C1 / NK1 

K1 és C1 / NK1 
K-1, NK-1, C-1 

K-2, NK-2, C-2 (fiú-lány együtt) 
NC-1 

1000 / 500 
1000 / 500 

200, 500, 1000, 2000 
1000 

200, 2000 

U18 

U17-U18 

Megjegyzés: A Diákolimpia és a Keretfeltöltő egy verseny keretében kerül megrendezésre. 
A versenyszámok közül csak az utánpótlás és kölyök válogatottak felkészülési programjában 
meghatározott versenyszámok kerülnek figyelembevételre a keretek összeállítása 
szempontjából, nem kerülnek megrendezésre külön keretfeltöltő versenyszámok. 

A versenyek lebonyolítása 

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

- Speciális szabályok: 
- 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. 

Indulási lehetőség a szabadidős versenyszámokban 
⋅ Gyermek korosztály 1 versenyszám + C8 
⋅ Kölyök korosztály 1 versenyszám + C8 
⋅ Serdülő korosztály 1 versenyszám + C8 
⋅ Ifjúsági korosztály 1 versenyszám + C8 



 19 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2018. évre érvényes amatőr 
versenyzési engedéllyel rendelkező diákok részére 

Indulási lehetőségek és kötelezettségek 

Gyermek U10-U12  1 indulási lehetőség 

Kölyök U13-U14 2 indulási lehetőség, de a másodiknak 2000 méternek kell 
lennie 

Serdülő U15-U16 2 indulási lehetőség, de a másodiknak 2000 méternek kell 
lennie 

Ifjúsági U17-U18 2 indulási lehetőség, de a másodiknak 2000 méternek kell 
lennie  

Figyelem: a Diákolimpián mindenki iskolai színekben indul. A csapathajók esetében az 
azonos iskola, ugyanazon tagintézményébe járók részére a versenyegyesülés 
engedélyezett. 

Nevezés 
Nevezni a Diákolimpiára csak az iskola tud a Magyar Diáksport online nevezési rendszerén 
keresztül. Utólagos, helyszíni nevezésre éppen ezért nincs lehetőség.  
Segítségért, a nevezések lebonyolításáért mindenki keresse testnevelőjét. 

Versenyegyesülés 
Csak azonos iskola színeiben lehetséges, másképpen nem is tud az intézmény nevezni az 
online rendszerben 

Díjazás 
Szabadidős versenyszámokban az 1-3. helyezettek, a versenyzési engedéllyel 
rendelkezők futamaiban az MKKSZ versenyszabályban meghatározottak szerinti 
helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

Felszerelés 
A Diákolimpián minden versenyző csak az általa képviselt oktatási intézmény ruházatában, 
vagy semleges felszerelésben versenyezhet.  

EGYESÜLETI FELSZERELÉSBEN VERSENYEZNI TILOS!  

Aki nem a megfelelő ruházatban jelenik meg a rajtnál, a versenybírók nem engedik a 
rajthoz beállni! 

 



1 Ksi-Se 1 MTK 1 Kenusiskola Törökbálint 1 Vasas SC
2 Graboplast Győr 2 FTC Utánpótlás 2 KDSE 2 PACS-PACS
3 NKF Szeged 3 Tatai Hódy 3 Békés 3 Kaposvár
4 UTE 4 DKSC 4 Dunafüred 4 Dömsödi Kajak-Kenu
5 Lágymányosi Spari 5 City-Gas Tiszafüred 5 Rácalmás SE 5 Veresegyház
6 Tiszaújvárosi KKSE 6 Göd 6 Bajai Vízisport 6 Verőce
7 Bp Honvéd 7 Szekszárd 7 Óbudai Ganz 7 Kis-Tisza
8 Szolnoki Sportcentrum 8 AVSE 8 Mosonmagyaróvár 8 Sarkpont
9 Csepeli Indotek 9 Tolna 9 ES MTK 9 Hármaspálya

10 Pro Rekreation 10 Vértes 10 Zoltek
11 Plastex Kanizsa 11 Kőrős 11 Algyő
12 Építők 12 Duna-Ipoly SE 12 Tiszaújváros
13 Szarvas 13 Váci Vasutas 13 Dömsödi Utánpótlás
14 Multi 14 Szentendre 14 BSZHSE
15 Merkapt - Mekler 15 BKV Előre 15 Lábatlan
16 Atom 16 Nagymaros 16 MVSC
17 Dunaferr 17 Regatta Dunakeszi 17 Csongrád
18 Váci Kajak-Kenu 18 Tokaj 18 Duna SZTK

19 Hírös 19 Esztergomi Hajós
20 SZTIHE 20 Angyalföldi SDE
21 Pécs 21 Sárospatak
22 Közgép 22 Vizi-Trapp
23 Esztergom 23 Best of Kajak-Kenu SE

24 Ordana
25 Lehetőség
26 Bereki Bárkás
27 Ráckeve
28 Delta
29 Vadkacsa
30 Bajai Spartacus
31 UKSC
32 MOGAAC

Melléklet a ZEBRA 2018. pótnevezések száma meghatározásához

Mikro egyesületekKözép egyesületekNagy egyesületek Kis egyesületek
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