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A 2017/2018 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első fordulójának feladatai 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt do-
kumentumok alapján! A feladatokhoz a mintadokumentumok is a nyersanyagok között vannak. 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást (és a mintán sem látszik másként), ott a 
lapméret A4, a margók egységesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. 

1. feladat: Kajak és kenu (60 pont) 

Készítsd el a kajak és a kenu történetéről szóló 4 oldalas, B5-ös lapméretű dokumentumot 

(Kajak-kenu.doc) a mintának megfelelően! 

2. feladat: Alapvető hajókezelési szabályok (65 pont) 

Készítsd el az alapvető hajókezelési szabályokat leíró 3 oldalas dokumentumot a mintának meg-

felelően (hajókezelés.doc)!  

A dokumentumban a margók egységesen 2 cm-esek legyenek! 

3. feladat: Éremtáblázat (75 pont) 

Készítsd el 2017-es, Csehországban rendezett gyorsasági kajak-kenu világbajnokság éremtáblá-

zatát tartalmazó dokumentumot a mintának megfelelően (Éremtáblázat.doc)!  

A felső és a bal margó 2 cm-es, a jobb és alsó margó pedig 1,5 cm-es legyen! A rendező ország 
adatait kék; Magyarországét zöld háttérszínnel emeld ki! 

4. feladat: Honlapkészítés – Kajak-kenu az Olimpiákon (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts egy 1 oldalból álló honlapot, amely a Kajak 
és kenu olimpiai sportágakról szól. A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző 
igazításokat, térközöket és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem 
kell elhelyezned a honlapon. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a kiadott mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

• A szövegek egységesen Arial betűtípussal vannak szedve, de használhatsz más, talpnél-
küli betűtípust is. 

• Az oldal böngészőben megjelenő címe: Kajak-kenu az Olimpiákon 

• Az oldalt index.html néven kell elmenteni. 

• A tartalom egy olyan középre igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el, amelynek 
szélessége 800 képpont. A táblázat celláinak belső margója (a tartalom és a szegély közti 
távolság) 10 képpont legyen. 

• A táblázat első oszlopában elhelyezett képek szélessége 180 képpont, a tartalom felülre 
és középre igazított mindkét esetben. 

• Az oldal fejlécében és láblécében elhelyezett tartalom magassága 50 képpont, a tartalom 
függőlegesen középre igazodik. 
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• A „Kajak-kenu az Olimpiákon” szöveg egyes címsor (h1) legyen.  

• A „Változások 2020-ban” szöveg legyen kettes címsor (h2), színe: #0044BE. 

• Az oldalon használt sötétzöld szín kódja: # 175c32, a táblázat szegélyezése is ezzel a 
színnel történjen. 

• A honlap_kajak_kenu.jpg kép megjelenési szélessége 250 képpont legyen, a képre kat-
tintva viszont jelenjen meg az eredeti, nagyméretű kép. 

• A lap alján lévő hivatkozások webcíme a forrásszövegben megtalálható. 

Amennyiben táblázat felhasználása nélkül készíted el az oldalt, a megoldást ugyanúgy elfogad-
juk, de ebben az esetben is a megoldásod feleljen meg a mintának és a leírásban szereplő értékeknek. 

5. feladat: Kajak-kenu világbajnokság (140 pont) 

A mellékelt VBEremtablazat nevű szövegfájl1 a 2017-es világbajnokság első 10 helye-

zettjének éremtáblázatát tartalmazza. Készítsd el ennek alapján a Kajak-kenu munkafüzetet a 
következő elvárásoknak megfelelően!  

Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, 
hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan kövessék 
ezeket a változásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a 
másolható (tehát a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi érintett cellára lemásolt) 
képletért kaphatod meg a maximális pontszámot! 

A megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos 
is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. 
Amennyiben egy műveletet csak az adatok egy logikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor 
ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban 
helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes ered-
ményt kell adnia). 

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, szá-
mítási feladatok megoldhatósága függhet attól, hogy megfelelően állítod-e be az egyes cellákat! A 
minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, 
hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej (fejléc) félkövér, szükség esetén 
több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvá-
rások mindig az adott részfeladatban szerepelnek.  

A. Hozd létre a Kajak-kenu munkafüzetben a VB munkalapot! A minta szerinti helyen 
és formában jelenítsd meg az éremtáblázatból kiolvasható értékeket! 

B. A H oszlopban, a minta szerinti formátumban számítsd ki, hogy egy-egy ország összesen 
hány érmet szerzett! 

C. Vesd össze az F oszlop („készen kapott”) és a H oszlop (számított) eredményeit! Érd el, 
hogy az F oszlop cellái automatikusan kapjanak kék háttérszínt, ha az adott ország esetén a meg-
adott és a számított éremszám megegyezik! 

D. Az éremsorrend kialakításánál a következőképpen jártak el: 

 elsősorban az aranyérmek száma a mérvadó, tehát ha két ország közül az egyik több 
aranyérmet szerzett, mint a másik, akkor az jobb helyezést ért el,2 

                                                 

1 forrás: http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-vb-eremtablazat-2588697  

2 mint Fehéroroszország és Spanyolország esetében 

http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-vb-eremtablazat-2588697
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 ha két ország esetén az aranyérmek száma megegyezik, akkor az az ország ért el jobb 
helyezést, amelyik több ezüstérmet szerzett,3 

 ha két ország esetén mind az arany-, mind pedig az ezüstérmek száma megegyezik, 
akkor az az ország ért el jobb helyezést, amelyik több bronzérmet szerzett,4 

 ha két ország esetén mind az arany-, mind az ezüst-, mind pedig a bronzérmek száma 
megegyezik, akkor mindkét ország azonos helyezést ért el.5 

A J oszlopban, a minta szerinti formátumban számítsd ki, hogy az egyes országok hányadik 
helyen végeztek! A számításhoz vedd figyelembe a következőket: 

 a táblázatban szereplő országok fizikai sorrendje maradjon változatlan, 

 a VB-n összesen 27 versenyszámot rendeztek meg, tehát típusonként maximálisan eny-
nyi éremmel kell számolnod (ez elvétve, az esetleges holtversenyek miatt, néhánnyal 
több is lehet)! 

Külön is felhívjuk a figyelmedet, hogy a számítás módjának olyannak kell lennie, hogy ha a 
C2:E11 tartományban szereplő éremszámok bármelyike utóbb megváltozik6 (akár az adott típusból 
eddig érmet nem szerzett ország esetében), akkor a számítás eredménye automatikusan kövesse ezt 
a változást! 

A helyezések kiszámításához az I oszlopban országonként egy-egy segédcellát pontveszteség 
nélkül felhasználhatsz! (Többet is igénybe vehetsz, de ez esetben ne számíts maximális pont-
számra!) 

E. Vesd össze az A oszlop („készen kapott”) és a J oszlop (számított) helyezési számait! Érd el, 
hogy az A2:E11 tartomány cellái automatikusan kapjanak sárga háttérszínt, ha az adott ország ese-
tén a megadott és a számított helyezési szám megegyezik! 

F. Egyes országok jobb helyezést értek volna el, ha nem a fenti módon, hanem a szerzett összes 
érem darabszáma alapján (azok minőségére tekintet nélkül) rangsorolták volna őket. Érd el, hogy 
az ilyen országok neve automatikusan piros karakterekkel jelenjen meg! A megoldáshoz ne használj 
segédcellát! 

G. Készítsd el a VB-érmek nevű, diagram típusú munkalapon a mellékelt mintának megfe-
lelő diagramot! Az egyes érmek számának ábrázolásához #FFD700 (arany), #909090 (ezüst), 
#CD7F32 (bronz), míg a betűkhöz és a szegélyekhez #3070B0 RGB-kódú színt használj! Háttér-
nek tedd be a legeredményesebb magyar VB-résztvevő, Medveczky Erika képét7! Itt is felhívjuk a 
figyelmedet, hogy a kiindulási adatok változását a diagramnak követnie kell! 

H. Az EB.txt szövegfájl8 a 2017-es Európa-bajnokság éremszámait tartalmazza. Ebből 

kiindulva hozd létre a minta szerint az EB munkalapot! A D. feladatrészben készített függvény 
segítségével határozd meg az egyes országok helyezését! (Ha azt a függvényt nem sikerült létrehoz-
nod, akkor a továbbhaladás érdekében töltsd ki „kézzel”az E oszlopot!) A legjobb eredményt elért 
(tehát első helyezett) ország(ok) adatai automatikusan félkövér, piros, míg a leggyengébb eredményt 

                                                 

3 mint Oroszország és Csehország esetében 

4 mint Csehország és Új-Zéland esetében 

5 mint Ausztrália és Kanada esetében 

6 Ilyen utólagos változtatás mostanában sajnálatosan gyakran előfordul, pl. doppingvétségek miatt 

7 forrás: https://lajk.startlap.hu/uploads/2015/08/gyozelem.jpg  

8 forrás: https://www.hirado.hu/2017/07/16/kajak-kenu-eb-16-ermet-hoztunk-plovidivbol/  

https://lajk.startlap.hu/uploads/2015/08/gyozelem.jpg
https://www.hirado.hu/2017/07/16/kajak-kenu-eb-16-ermet-hoztunk-plovidivbol/
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elért (tehát utolsó helyezett) ország(ok) adatai automatikusan félkövér, kék karakterekkel jelenjenek 
meg! 

I. A VB munkalap G oszlopának érintett celláiba készíts (egyetlen) olyan függvényt, amely 
megadja, hogy az adott ország hány aranyéremmel szerzett többet vagy kevesebbet a VB-n, mint 
az Európa-bajnokságon! A függvény a választ az alábbiak közül a megfelelő formában (és termé-
szetesen a megfelelő értékkel) adja meg: 

 Az EB-n 5 aranyéremmel többet szerzett 

 A VB-n 3 aranyéremmel többet szerzett 

 A VB-n és az EB-n azonos számú aranyérmet szerzett 

 Nem indult az EB-n 

A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

J. Számítsd ki az EB munkalapon a minta szerinti helyen és formában, hogy hány olyan ország 

volt, amely az EB-n arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett! Ne használj segédcellát! 

K. Számítsd ki az EB munkalapon a minta szerinti helyen és formában, hogy hány olyan 
ország volt, amely az EB-n több aranyérmet szerzett, mint ahány ezüst- és bronzérmet együttvéve! 
Megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát használsz! 

Összpontszám: 400 pont 
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Kajak és kenu 

A kajak-kenu 1936-ban került a nyári olimpiai játékok műsorába. A kezdeti 10 
000 méteres számok hamar kimaradtak, rövidebb távok váltották fel őket. 1948 
óta női számok is vannak és 1972-ben bemutatkozott a vadvízi szakág is, mely 
véglegesen 1992-ben került be a programba. 

Kétfajta hajót használnak ebben a sportban: egy- illetve kétfős kenukat (ango-
lul: canoe), és egy-, két- illetve négyfős kajakokat (angolul: kayak). A hajó angol 
nevéből és a benne ülők/térdelők létszámából erednek a versenyszámok elneve-
zései. Például a "C-1" a kenu egyes versenyszám, míg a "K-2" a kajak kettes. A 
síkvízi versenyszámokat jelenleg 200, 500 és 1000 méteres távokon rendezik meg 
(a női versenyszámok 200 és 500 méteresek). 

A kajak-kenu története, szabályai1 

A kajak-kenu egyéni, illetve csapathajós vízi sport, melynek hét szakága van: a 
gyorsasági, a maratoni, a szlalom, a vadvízi, a kajakpóló, a vitorlás és a vízitúrázás. 
A kajakban a versenyző kéttollú lapáttal vezeti hajóját; menetirányban ülve, láb-
kormánnyal irányítva evezve halad előre a vízen. A kenuban a versenyző egytollú 
lapáttal, féltérdre ereszkedve jobb- vagy baloldalon, szintén a menetiránynak meg-
felelően evez. A szakágak közül a gyorsasági (elfogadottabb nevén: a síkvízi) ka-
jak-kenu a legnépszerűbb, ráadásul újabban hazánk legeredményesebb sportága. 

A kajak ősének az eszki-
mók állati bőrökből, fából és 
csontból eszkábált vízi közle-
kedési eszköze tekinthető. A 
kenu elnevezése az eredetére 
utal: a közép- és dél-amerikai 
bennszülött indián törzsek 
nyelvén a kenu fatörzset, át-
vitt értelemben fából készült 
sajkát jelent. A „mintapéldá-
nyokat” kanadai indiánok ké-
szítették nyírfakéregből. A kajak és a kenu sporteszközzé válása természetesen 
hosszú fejlődési folyamat eredménye volt. Az „ötletgazdának” a skót John Mac-
Gregort tartják, aki 1865-ben különös, eszkimócsónakra emlékeztető hajójával be-
járta a nagyobb angliai folyókat, majd Franciaország, Németország, Svédország, s 
később Palesztina vizeit is. Túrahajóját mindenütt csodálattal figyelték, s példája 
nyomán több követője akadt, hazájában pedig – az ő kezdeményezésére – már 

                                                 
1 http://www.utanpotlassport.hu/2012/01/18/a-kajak-kenu-tortenete-szaba-
lyai/ 

http://www.utanpotlassport.hu/2012/01/18/a-kajak-kenu-tortenete-szabalyai/
http://www.utanpotlassport.hu/2012/01/18/a-kajak-kenu-tortenete-szabalyai/
http://www.utanpotlassport.hu/wp-content/uploads/2012/01/kajak1.jpg
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egy évvel később megalakították az első „Kanuclub”-ot. Ez volt a későbbi sportág 
első egyesülete, s ez a tömörülés fektette le a versenyszerű kajak-kenu sport alap-
jait. Ezt követően a sportág népszerűségének növekedése folyamatos volt; 1884-
ben Németországban már jelentős kajakversenyt rendeztek. 

A kenu az európai kontinensen valamivel később vált ismertté, mint a kajak, 
a két szakág sportbeli fejlődése azonban elválaszthatatlanul és párhuzamosan ala-
kult, mivel a versenyeket szinte mindenütt egy programban rendezték, s ez így is 
maradt a mai napig. Az első világháború után mind több nemzet vízi sportolóinak 
érdeklődését keltette az új, könnyednek tetsző, mégis különleges technikai és fizi-
kai képességeket kívánó kajak-kenu sport. A legaktívabbak a németek voltak: a 
dánokkal, a svédekkel és az osztrákokkal összefogva ők hozták létre 1924-ben a 
sportág első nemzetközi szervezetét (IRK), amely a hajóméretek egységesítésével 
és a versenyszabályok megalkotásával igyekezett keretbe foglalni a sportágat egyre 
nagyobb számban űzők tevékenységét. E szövetség bonyolította le a sportág első 
Európa-bajnokságát 1933-ban. 

A fejlődés tempóját jól mutatja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1936-
ban már a játékok programjára tűzte a kajak-kenut, s a sportág azóta folyamatosan 
az ötkarikás család tagja. Két évre rá, a svédországi Vaxholmban világbajnokságot 
rendeztek, s bár a II. világháború kényszerűen parkolópályára állította ezt a sport-
ágat is, már 1946 jelentős történeti dátumként rögzíthető: 12 nemzeti szervezet 
megalakított a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetséget. (ICF). Az Európai Kajak-
kenu Szövetség (ECA) jóval később, 1969-ben jött létre. Érdekesség, hogy amíg 
a vb-ket 1970 óta – az olimpiák éveit leszámítva – minden esztendőben megren-
dezték, addig az Eb-ket 1969 és 1996 között kiiktatták a nemzetközi versenynap-
tárból. A vitorláskenusok 1938-ban, a szlalomozók 1949-ben, a vadvízi szakág 
képviselői 1959-ben, a maratonisták 1988-ban, míg a kajakpólósok 1994-ben tar-
tották vb-premierjüket. 

Magyarországon 1930-ban 
alakult meg az első kajakszak-
osztály Magyar Kajak Egylet 
néven, igaz e klub tagjai hajó-
ikkal elsősorban a túrázásra 
összpontosítottak: beutazták 
a kontinens csaknem valam-
ennyi vadvizét és folyóját. Az 
1936-os, berlini olimpián a 
benevezett öt magyar kajakos 
még csak tapasztalatszerzés 

céljából indult, ám 1938-ban, az első vb-n Balatoni Kamill csupán centikkel ma-
radt le a 10 000 méter győztesétől, és lett ezüstérmes. Ugyanebben az évben ren-
dezték az első országos bajnokságot is, 1940-ben pedig hazánkban is megjelentek 
az egy- és kétszemélyes kenuk. A II. világháborúban a sportág hajóállományának 

http://www.utanpotlassport.hu/wp-content/uploads/2012/01/kajak2.jpg
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és csónakházainak háromnegyede elpusztult, de a sportág erejét jelzi, hogy 1947-
ben már 17 egyesület lépett be az újjáalakult Magyar Kajak-kenu Szövetségbe. A 
következő évtizedtől hazánk versenyzői szinte mindvégig ott szerepeltek a világ-
versenyek legjobbjai között – hogy mást ne mondjunk, a pekingi olimpián szerzett 
három magyar első helyből kettő e sportág legkiválóbbjainak érdeme volt –, mi 
több, az utóbbi idők már-már páratlan aranyhalmozásának eredményeként a ma-
gyarok vezetik a sportág örökös világranglistáját is. 

Kenu 

A kenu általában nyitott, mindkét végén csúcsosan végződő kis méretű hajó. 
Bizonyos példányoknál oldalsó vendéghajó segíti a stabilizálást. Menetiránnyal 
megegyező irányba ülő utasai evezővel, ritkább esetben vitorlával vagy segédmo-
torral hajtják. A kenuban ülő ember lapátját egy oldalon használja. Több személy 
esetén a hajó mindkét oldalán eveznek, a hajó hátsó részében ülő kormányos kü-
lön kormányszerkezet nélkül, evezőjével irányít. 

Az első kenuk favázra épített bőrből vagy fatörzsből vájt testtel készültek. Ha-
zánkban a műanyag hajók megjelenése után, a hetvenes években vált a kenuzás 
tömeges hobbivá. Az első hobbi használatra szánt üvegszál alapú indián kenukat 
Wilbur (?) Gábor hajóépítő mester műhelyében készítették. Az olcsóvá váló alap-
anyagnak és annak köszönhetően, hogy a típus nem került szabadalmi védelem 
alá, másolatai pár éven belül tömegesen jelentek meg a magyar vizeken. 

Túrázás, életmód 

Hazánkban nem csak a 
Bakonyban ápolják az in-
dián hagyományokat, a 
Szentendrei-szigeten vízi 
indiánok is táboroztak ré-
gen. Felszerelésük a bako-
nyi indiánokhoz hasonló, 
saját kézzel készített öltözé-
kek és tipik mellett fa kenu-
kat is tartalmazott. A mű-
anyag indián kenuk elterje-
dése óta jóval modernebb 
és illumináltabb vízitúrázó-
val ma már országunk 
szinte minden folyóján ta-

 

Túra a Rábán 
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lálkozhatunk. A leggyakoribb túra célpontok a Tisza, a Rába és a Duna egyes sza-
kaszai, de mostanra nagyon sokan eveznek a Mosoni-Dunán, a Szigetközben, a 
Hernádon és a Bodrogon is. 

Sport 

A kajak és kenu viszonylag későn, az 1930-as években vált elismert sportággá 
hazánkban, a klasszikusnak számító evezős sportok addig háttérbe szorították. 
Ezek után viszont mindkét ágban gyorsan sikerül a világ élvonalához felzárkózni. 
1937-ben már világbajnoki, 1952-ben pedig olimpiai érmeket szereztek sportoló-
ink, és országunk mára a kajak-kenu nagyhatalmak közé tartozik. 1998-ban, 2006-
ban és 2011-ben Szegeden rendezték meg a Síkvízi Kajak-kenu világbajnokságot, 
2002-ben az Európa-bajnokságot, illetve (a világbajnokságok évét leszámítva) 
minden évben a Maty-ér ad otthont a Mol Kajak-kenu Világkupának. 



1. oldal 

Alapvető hajókezelési szabályok1 

Mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy az alábbi iromány nem szentírás, elolvasása nem jogosít fel 
semmire sem, ugyanúgy ahogy az sem, ha nem sajátítja el a kedves olvasó az alábbiakban foglaltakat… 
Ezek csak jótanácsok. Ha különleges és profi tanácsokra van szükséged, keress minket vagy az oldalunk-
ról elérhető szervezőket, egyesületeket.  

A hajózási szabályzat minden vízitúrára és hajóra illetve adott vízterületre vonatkozó részét ismerni és 
betartani kötelező! 

A hajó kezelés egyszerű szabályai: 

1. Te mindig legyél a víz felett! 
2. Az összes veled együtt evező embertársad (nem is beszélve a házikedvencekről) is legyen a víz 

felett! 
3. A hajó amiben ülsz pedig lehetőség szerint legyen közted és a víz között. 

Ennyi. A többi megy magától… 

A kormányos szerepe (főleg kenu) 

A kormányos alapvető feladata arra felügyelni, hogy az A hajó kezelés egyszerű szabályaiból a lehető legtöbb 
pont be legyen tartva. 

Hogyan teszi mindezt? 

Több személyes hajó esetén leghátulra ül, erősen mar-
kolja az evezőt, földöntúli orgánummal irányítja az 
összes többi evezőst, koordinálja a mozgásukat, ren-
dezgeti őket a hajóban és tudja, hogy merre kell 
menni. (jó esetben, ha nem, akkor követi a vezetőt) 

Hogy irányítja a hajót? 

A kenunál maradva a következő az elmélete a kor-
mányzásnak: 

„Képzeljük el, hogy ülünk a kenuban, jobb oldalon az 
evező és nagyon szeretnénk elfordulni valamerre. Ha 
példának okáért nagyon szeretnénk jobbra kanya-
rodni, akkor a lapát tollát (cseppet) merőlegesen a 
hajó testére a vízbe feszítjük, ezáltal a hajónk el kezd fordulni jobbra. Minél merőlegesebb a lapát tolla a 
hajótestre (és minél több vizet fog), annál jobban – gyorsabban fordulunk. Abban az esetben, ha balra 
szeretnénk fordulni, akkor a lapát tollával megpróbáljuk a hajó fara (hátulja) alá betolni (alatta átnyomni) 
a vizet, így a hajó elkezd balra fordulni. FIGYELEM! Ez utóbbi lassabb művelet, ne felejtsetek el időben 
nekikezdeni! Persze a kormányzás nem csak ennyiből áll. 

A kormányos felel a legénységért. Emberileg, jogilag egyaránt. Felel azért, hogy a hajóban (kenuban) rend 
legyen és biztonságosan haladjon a célja felé. NEM CSAK A KORMÁNYOS IRÁNYÍTJA A HAJÓT. 
A legénység segítsége nélkül a kormányos keze kötve van, ezért a kormányosnak számítania kell a legény-
ségére és a legénységnek pedig be kell tartania azt, amit a kormányos kér, parancsol, utasít. Ha ez az 
egység nem létezik, a hajó irányítása veszélyben van. 

                                                 
1 http://www.magyar-vizitura.hu/?page_id=397 
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2. oldal 

Amennyiben a kormányos a fenti lehetőségeivel visszaél, emberileg elfogadhatatlanul használja ki „ve-
zető” szerepét, a pozíciójából fel kell menteni.” 

A „Legénység” és szerepe 

A legénység a kormányoson kívül mindenki más, aki 
a hajóban ül. Az ő dolguk az evezés és a kormányos 
„kiszolgálása” (pl. víz figyelése, fényképezés, alkohol-
mentes sör kibontása…). Fontos odafigyelni arra, 
hogy a kormányoson kívül más ne akarjon kormá-
nyozni, csak és kizárólag a kormányos utasítására! 
Az orrban ülő a SZEM, feladata a víz figyelése, az 
akadályok irányának és távolságának közlése a kormá-
nyos felé, illetve, az esetlegesen éles fordulókban se-
gíthet a kormányosnak a kenu orrát megfelelő irányba 
fordítva irányítani a hajót. De ezt a műveletet sosem 
önállóan, mindig a kormányossal egyeztetve kell el-

kezdeni! 

A kikötés 

A kenuval (kajakkal) való kikötésnél a következőkre kell odafigyelni: 

Folyóvízen MINDIG a folyásiránnyal szembe kötünk ki, mert így a víz is segít lassítani a hajót. Abban az 
esetben, ha ezt elfelejtjük, és a víz folyásirányával megegyezően kötünk ki a sodrás kilökheti a hajót a 
partra, ahol a sziklákon, köveken megsérülhet. Sikeres kikötés után érdemes egyesével elhagyni a hajót, 
méghozzá úgy, hogy a hajó testének nagy része (legjobb esetben a teljes hajótest) vízen legyen. Ellenkező 
esetben a hajó megsérülhet (üvegszálas anyagú hajókra igaz ez), sőt könnyen el is repedhet, ami azt ered-
ményezi, hogy egy fél hajóval kell végig eveznünk a túrát, ami felettébb kényelmetlen és lassú. 

Amíg az utolsó ember is kiszáll, addig az első kiszálló fogja a hajót, hogy ne legyen annyira borulékony, 
és miután a hajó legénysége szerencsésen partot fogott, érdemes a hajót a partra vinni, ha ez nem lehet-
séges, akkor az orrkötéllel a parthoz (fa, bokor stb.) rögzíteni. 

A borulás 

Ha az alapvető szabályokat áthágja az ember (saját vagy egy nagyobb és erősebb külső akaratnál fogva), 
akkor felborul a hajó és a legénysége vízbe esik. Mi ilyenkor a teendő? 

Első: Az ember testi épsége. Ez mindennél fontosabb! Beborultunk, feljövünk a víz alól (már ha le-
mentünk) és körbenézünk, nincs-e akadály, hol vagyunk, hol vannak a többiek, meg van-e mindenki 
(megszámoljuk a fejeket). Ha a hajót akadály felé viszi a víz, akkor az akadály és a hajó közül mindenkép-
pen kerüljünk ki. Tehát a hajó előttünk legyen és ne mögöttünk! (mindez persze folyó vízre igaz) 

Ha ilyen veszély nincs, akkor szedjük össze a lapátokat, csomagokat, a hajót fordítsuk az aljára (hogy 
ne teljen meg teljesen vízzel) és igyekezzünk a könnyebben elérhető part felé. Keressünk olyan helyet, 
ahol meg tudjuk vetni a lábunkat, vagy ha ki tudjuk a hajót húzni, az még jobb. Ha kint vagyunk, és 
mindenki jól van, akkor a csomagokat gyűjtsük egy helyre és öntsük ki a hajóból a vizet. Integessünk a 
minket fényképezőknek és mehetünk tovább. 

 

klasszikus és szabályos 
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Ilyen esetekre érdemes magunkkal vízhatlan tartó-
ban vinni váltás száraz ruhát, mert ha hűvös az idő, 
akkor igen kellemetlen lehet vizes ruhában tovább 
evezni. 

Ne kezdjünk el vízből menteni, elúszott csomagok 
után menni, feleslegesen „erőlködni”, míg legalább 
egyszer biztonságba nem kerültünk. Borulás után 
nagy lehet a stressz, ilyenkor nem lát tisztán az ember, 
bizonyos esetekben rosszul ítélheti meg a helyzetét és 
lehetőségeit. Hagyjuk a mentést azokra, akik nem 
szenvedtek balesetet. 

A többi hajó legénysége segíthet a felborultnak: 

 Összeszedik az elúszott csomagokat, evezőlapátokat, stb. Ennek megtörtént mindenképpen közöl-
jük többiekkel, mert előfordulhat, hogy többiek keresik a felszerelést, miközben már valaki össze-
szedte. 

 VÁRNAK. Ez nagyon fontos. Ha nincs túravezető, aki koordinál, akkor fontos tudni, hogy ilyen-
kor a csapat nem szakadhat szét! Amíg a borulás megoldódik, addig mindenki egy helyen marad, 
kivéve a segítőket. 

 Baleset esetén segítséget hív! (térkép, folyamkilométer vagy GPS koordináták alapján) 

Amit a többi hajós sose tegyen! 

 Vízbe nem ugrunk embert menteni. Hacsak nem vagyunk vízimentők. 

 Kenuba – kajakba nem próbálunk meg súlyos csomagot, embert beemelni, mert mi is felborulha-
tunk. Ha emberről van szó, kapaszkodjon a hajó elejébe vagy végébe és lassan araszoljunk vele 
biztonságos területre. 

 Hajókból segíteni a vízzel teli hajót kiüríteni nagyon nehéz feladat. Erre csak kiemelten gyakorlott 
túrázók vállalkozzanak. Inkább keressünk partot, még akkor is, ha az nem 10 méterre van tőlünk. 

Viharban: 

A vihar közeledtét könnyen észreveszi az ember, hir-
telen megnő a szél sebessége, fülledt meleg, hirtelen 
feltűnő sötétkék felhők mind mind erről árulkodnak. 
Amennyiben lehetséges, azonnal kössünk ki, a hajó-
kat fordítsuk szájukkal lefelé, hogy ne essen bele az 
eső és keressünk fedett helyet. Lehetőleg kerüljük a 
magas, száraznak tűnő fákat (a nyárfa, fűzfa gyakran 
fordul elő vízparton, nagyon könnyen törik, balesetet 
okozhat!) 

Ha nem tudunk kikötni, és a part messze van (pl Ti-
sza-tó közepén evezünk), akkor kapaszkodjunk össze 
jó erősen és így próbáljuk meg kihúzni a vihar végéig. 
Amennyiben van part a közelben, de kikötésre alkal-
matlan, akkor húzódjunk be, lehetőleg bokrok közé és 

kapaszkodjunk erősen. 

A part mellett magasodó fákat MESSZE KERÜLJÜK EL! Ha nincs semmi baj, akkor pedig élvezzük a 
vízitúrát. Mert a vízitúra jó dolog! 

 

Majdnem parton 
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Éremtáblázat 

A 2017-es gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot Csehországban, Račicében rendezték meg augusztus 23. 
és 27. között. Ez volt a 43. kajak-kenu világbajnokság. A magyar csapat 5 arany-, 5 ezüst és 2 bronzéremmel 
az éremtáblázat harmadik helyén zárt. Az alábbi táblázat a kajak-kenu szakág éremtáblázatát mutatja. 

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen 

1. Németország 6 5 1 12 

2. Magyarország 5 3 2 10 

3. Oroszország 2 2 1 5 

4. Csehország 2 1 3 6 

5. Új-Zéland 2 1 1 4 

6. Fehéroroszország 2 0 4 6 

7. 
Ausztrália 2 0 0 2 

Kanada 2 0 0 2 

9. Spanyolország 1 2 0 3 

10. Portugália 1 1 0 2 

11. Nagy-Britannia 1 0 3 4 

12. Szerbia 1 0 2 3 

13. Lengyelország 0 2 2 4 

14. 
Dánia 0 2 1 3 

Olaszország 0 2 1 3 

16. Kuba 0 2 0 2 

17. 

Grúzia 0 1 0 1 

Románia 0 1 0 1 

Svédország 0 1 0 1 

Szlovákia 0 1 0 1 

21. 
Szlovénia 0 0 2 2 

Ukrajna 0 0 2 2 

23. 

Brazília 0 0 1 1 

Irán 0 0 1 1 

Lettország 0 0 1 1 

Összesen 27 27 28 82 



Férfiak 

Kajak 

Versenyszám Arany Ezüst Bronz 

K1 200 m 
Liam Heath 

Nagy-Britannia 
33,733 

Horváth Bence 

Magyarország 
34,070 

Aleksejs Rumjancevs 

Lettország 
34,439 

K2 200 m 
Balaska Márk, Birkás Balázs 

Magyarország 
30,912 

Carlos Garrote, Cristian Toro 

Spanyolország 
31,278 

Nebojša Grujić, Marko Novaković 

Szerbia 
31,451 

K1 500 m 
Josef Dostál 

Csehország 
1:36,520 

René Holten Poulsen 

Dánia 
1:38,267 

Oleh Kuharik 

Ukrajna 
1:38,483 

K2 500 m 
Marcus Walz, Rodrigo Germade 

Spanyolország 
1:27,979 

Nádas Bence, Tótka Sándor 

Magyarország 
1:29,107 

Vitalij Bjalko, Raman Pjatrusenka 

Fehéroroszország 
1:29,518 

K4 500 m 

Ronald Rauhe, Max Rendschmidt, 
Tom Liebscher, Max Lemke 

Németország 

1:17,734 

Carlos Garrote, Marcus Walz, 
Rodrigo Germade, Cristian Toro 

Spanyolország 

1:18,371 

Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan 
Štĕrba, Radek Šlouf 

Csehország 

1:18,729 

K1 1000 m 
Tom Liebscher 

Németország 
3:27,754 

Fernando Pimenta 

Portugália 
3:27,993 

Josef Dostál 

Csehország 
3:28,576 

K2 1000 m 
Marko Tomićević, Milenko Zorić 

Szerbia 
3:08,647 

Adam Botek, Peter Gelle 

Szlovákia 
3:10,725 

Jakub Špicar, Daniel Havel 

Csehország 
3:10,853 

K4 1000 m 

Kenny Wallace, Riley Fitzsimmons, 
Jordan Wood, Murray Stewart 

Ausztrália 

2:50,576 

Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, 
Ceiner Benjámin, Pauman Dániel 

Magyarország 

2:50,931 

Kai Spenner, Lukas 
Reuschenbach, Kostja Stroinski, 
Gecső Tamás 

Németország 

2:53,146 

K1 5000 m 
Fernando Pimenta 

 Portugália 
20:46,907 

Max Hoff 

 Németország 
20:50,259 

Aleh Jurenya 

 Fehéroroszország 
21:00,828 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Gold_medal_icon.svg
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Kenu 

Versenyszám Arany Ezüst Bronz 

C1 200 m 
Arcem Kozir 

Fehéroroszország 
38,161 

Zaza Nadiradze 

Grúzia 
38,439 

Adel Mojallalimoghadam 

Irán 
38,605 

C2 200 m 
Alekszander Kovalenko, Ivan Stil 

Oroszország 
36,088 

Arsen Sliwinski, Michal Marek 
Lubniewski 

Lengyelország 

36,673 
Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 

Magyarország 
36,762 

C1 500 m 
Martin Fuksa 

Csehország 
1:49,725 

Carlo Tacchini 

Olaszország 
1:50,309 

Makszim Petrov 

Fehéroroszország 
1:50,583 

C2 500 m 
Viktor Melantyjev, Ivan Stil 

Oroszország 
1:38,868 

Leonid Carp, Victor Mihalachi 

Románia 
1:39,796 

Nicolae Craciun, Sergiu Craciun 

Olaszország 
1:39,979 

C1 1000 m 
Sebastian Brendel 

Németország 
3:50,503 

Martin Fuksa 

Csehország 
3:51,303 

Isaquias Queiroz dos Santos 

Brazília 
3:52,542 

C2 1000 m 
Yul Oeltze, Peter Kretschmer 

Németország 
3:31,613 

Serguey Torres Madrigal, 
Fernando Dayan Jorge Enriquez 

Kuba 

3:31,955 

Viktor Melantyjev, Vlagyiszlav 
Csebotar 

Oroszország 

3:33,123 

C4 1000 m 

Sebastian Brendel, Stefan Kiraj, 
Conrad Scheibner, Jan Vandrey 

Németország 

3:14,893 

Piotr Kuleta, Wiktor Glazunow, 
Tomasz Barniak, Marcin 
Grzybowski 

Lengyelország 

3:16,798 

Gyenyisz Kamerilov, Gyenyisz 
Kovalenko, Eduard Semetilo, 
Vitalij Verhelesz 

Ukrajna 

3:17,198 

C1 5000 m 
Sebastian Brendel 

Németország 
23:34,796 

Serguey Torres Madrigal 

Kuba 
23:37,312 

Mateusz Kaminski 

Lengyelország 
23:42,522 
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Nők 

Kajak 

Versenyszám  Arany  Ezüst  Bronz 

K1 200 m 
Lisa Carrington 

Új-Zéland 
38,433 

Emma Jørgensen 

Dánia 
39,001 

Špela Ponomarenko Janić 

Szlovénia 

Milica Starović 

Szerbia 

39,559 

K2 200 m 
Hagymási Réka, Szabó Ágnes 

Magyarország 
37,445 

Susanna Cicali, Francesca Genzo 

Olaszország 
37,508 

Angela Hannah, Hannah Brown 

Nagy-Britannia 
37,993 

K1 500 m 
Volha Hudzenka 

Fehéroroszország 
1:48,421 

Lisa Carrington 

Új-Zéland 
1:48,710 

Emma Jørgensen 

Dánia 
1:50,465 

K2 500 m 
Lisa Carrington, Caitlin Ryan 

Új-Zéland 
1:38,687 

Franziska Weber, Tina Dietze 

Németország 
1:40,582 

Špela Ponomarenko Janić, Anja 
Osterman 

Szlovénia 

1:40,804 

K4 500 m 

Takács Tamara, Medveczky Erika, 
Fazekas-Zur Krisztina, Vad 
Ninetta 

Magyarország 

1:29,784 

Franziska Weber, Sabrina Hering, 
Steffi Kriegenstein, Tina Dietze 

Németország 

1:30,084 

Lisa Carrington, Aimee Fisher, 
Kayla Imrie, Caitlin Ryan 

Új-Zéland 

1:30,215 

K1 1000 m 
Alyce Burnett 
Ausztrália 

3:55,971 
Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek 

Lengyelország 
3:58,181 

Rachel Cawthorn 

Nagy-Britannia 
3:59,036 

K2 1000 m 

Farkasdi Ramóna, Medveczky 
Erika 

Magyarország 

3:37,149 
Melanie Gebhardt, Tabea Medert 

Németország 
3:42,061 

Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek 

Lengyelország 
3:42,838 

K1 5000 m 
Bodonyi Dóra 

Magyarország 
23:17,862 

Tabea Medert 

Németország 
23:19,214 

Melanie Gebhardt 

Németország 
23:28,236 
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Kenu 

Versenyszám  Arany  Ezüst  Bronz 

C1 200 m 
Laurence Vincent-Lapointe 
Kanada 

45,478 
Oleszja Romaszenko 
Oroszország 

46,136 
Takács Kincső 
Magyarország 

47,178 

C2 500 m 
Laurence Vincent-Lapointe, 
Katie Vincent 
Kanada 

1:56,752 
Oleszja Romaszenko, Irina 
Andrejeva 
Oroszország 

1:57,264 
Alena Nazdrova, Kamila Bobr 
Fehéroroszország 

1:57,858 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Gold_medal_icon.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Silver_medal_icon.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bronze_medal_icon.svg
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