EVEZÉS MINDENKINEK!
Evezés vízen .....

EVEZŐS PARADICSOM A
MARGITSZIGETEN!?

A verseny fővédnöke
Dr. Demszky Gábor
Budapest főpolgármestere

Az első fecske
A gróf Széchenyi István által 1841-ben alapított Hajós
Egylet úszó hajóháza, a „Csolnakda” a Lándhídtól a
Margitszigetre költözik az 1880-as években.

A verseny védnökei
Dr. Tóth József – XIII. kerület polgármestere
Bús Balázs – III. kerület polgármestere
Dr. Láng Zsolt – II. kerület polgármestere
Széchenyi Társaság

Evezős paradicsom
1933. A margitszigeti és a szemközti Duna-parton 12
evezős klubház müködik (lásd mellékelve az 1933-as
Evezős Európabajnokság térképét)

Ha még nem tudsz evezni, de szeretnél, most
megpróbálhatod a biztonságos tízevezős
hajókban, szakemberek irányitásával
Evezés szárazon...

Kiüzetés a paradicsomból
1945. A klubházak nagy része a II. Világháború bombázásaitól megrongálódott vagy megsemmisült.
1949. Az evezős klubokat az új politikai rezsim betiltotta
vagy „átkeresztelte”.
1970-es évekig 5 evezős szakosztály tartotta magát a
főváros szívében (Vörös Meteor, VM Csemege, Honvéd,
Vasas, FTC). Ekkor egy elhibázott politikai döntés a csepeli
kis Dunára „számüzte” az evezést.

Az utolsó mohikán:
a Danubius Nemzeti Hajós Egylet, amely a bázisvállalat
által megszüntetett VM Csemege Evezős Szakosztályából
20 éve alakult Danubius Evezős Klub és a gr. Széchenyi
István által alapított Nemzeti Hajós Egylet egyesülésével jött
létre, és amely folyamatosan küzd azért, hogy a
Margitszigeten még az „unokáink is” hódolhassanak e
gyönyörű és egészséges sportnak.

Aki fél a viztől, tegye próbára ügyességét,
erejét az evezős ergométereken!




Jelentkezés a helyszinen,
Fogyatékkal élők számára külön futamokat
inditunk.
A résztvevők között ajándékokat sorsolunk ki.

A verseny rendezői
A verseny rendezői
Magyar Evezős Szövetség
Budapesti Evezős Szövetség
Budapesti Egyetemi és Főiskolai
Sportszövetség
Danubius Nemzeti Hajós Egylet

AZ ÉVADNYITÓ
PROGRAMJA
09.30 Gyülekezés az Emlékkő koszorúzáshoz –
Wesselényi-csónakház
09.45 Emlékkő koszorúzás (Margitsziget, pesti Duna
part)
10.00 Az evezős évad ünnepélyes megnyitása
(Wesselényi-csónakház)
10.15
Hajóavatás
10.30 Evezősverseny
Margitsziget melletti Duna – ágban
Rajt: Rozmaring Étterem kikötje
Cél: Wesselényi – csónakház
•
•
•
•
•
•

Fix üléses egyetemi tízevezős
Férfi nyolcas
Női kormányos nélküli négypárevezős
Serdülő vegyes kormányos négypárevezős
Családi túra kettes
Fix-üléses, céges tízevezős

A futamok időpontját a versenybíróság a nevezések
függvényében határozza meg.
Eredményhirdetés
( közvetlenül a verseny befejezése után)
„Gulyás party” élőzenével
14.00 órától evezésoktatás, gyakorlás kezdőknek
PROGRAMOK A PARTON:
Evezéstörténeti kiállítás
a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 20 éves történét bemutató kiállítás megtekinthető a klubház emeletén egész
nap.
Légvárazás
a gyerekeknek a klubház kertjében egész nap
13.00 órától rövidtávú ergométer verseny
(amatőröknek és fogyatékkal élőknek – nevezés a helyszínen)
15.00 Focibajnokság
(5 fős csapatok nevezhetnek a helyszínen)
Evezős baráti találkozó.
Büfé egész nap

Evezni jó!
Evezni szép!
Evezni egészséges!
Evezni kell!

1893

Evezés oktatás
12 - 17 éves fiúk, lányok részére
hétköznap 15.00 és 18. 00 óra között
szombaton 9. 00 és 11. 00 óra között
17 éves kor felett egyénileg egyeztetett
időpontban!
Információ:
Danubius Nemzeti Hajós Egylet
239 4241
1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2
bankszsz.:
10900035-00000008-14510016
postmaster@dnhe.t-online.hu
www.danubiusnhe.com
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