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2021. évi Tájékozódási Búvárúszó  
Felnőtt, Junior, Serdülő és Gyermek  

Országos Bajnokság 
 
 
 

Versenykiírás 
 
 

1. A verseny célja: 
A tájékozódási búvárúszás 2021. évi Felnőtt, Junior, Serdülő és Gyermek korosztály Országos 
Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, valamint a minőségi színvonal felmérése, a sportág 
népszerűsítése. 

 
2. Rendező: 

Magyar Búvár Szakszövetség a Csepel Barakuda Búvár SE, DVCSH UBSE, Amphora BK, Búvársuli 
SE, Szolnok BK, Újbuda BHG BK szakmai segítségével. 

 
3. Ideje:  

2021. július 14-18. 
 
4. Helye: 

Gyékényes Búvárbázis, Kavicsbánya-tó 
 
5. Napi programok: 

1. számú melléklet szerint 
 
6. Nevezési cím: 

MBSZ - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Az előnevezést, - nevezési íven - ajánlott levélben vagy e-mail-en (buvar@buvar.hu) kérjük 
megküldeni. (5. számú melléklet) 
A nevezési íven külön-külön kell feltüntetni a nemeket, illetve a korcsoportok névsorait. A nevezési 
ívet géppel vagy kézzel jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. 

 
7. Nevezési határidő 

Az előnevezések beérkezési határideje: 2021. július 9-ig (péntek) beérkezően. 
 
8. Nevezési díj:      

Versenyzőnként: 3500,- Ft / versenyző 
A nevezési díj a végleges rajtlistában szereplő benevezett versenyzők száma után kerül utólagosan 
kiszámlázásra (átutalásos számla). 
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9. Nevezési és részvételi feltételek: 
A nevezés a nevezési íven történik, amely tartalmazza a benevezettek névsorát. A nevezéseket a 
nevezési íven az indulási sorrend feltüntetésével kérjük megküldeni. A nevezési kartonokat a 
versenyirodán kérjük leadni a csapatvezetői megbeszélés előtt 3 órával. 

Korosztályok: 
o Gyermek sportoló az, aki 2010. január 01, és 2011. december 31 között született. 
o Serdülő sportoló az, aki 2008. január 01, és 2009. december 31 között született. 
o Junior sportoló az, aki 2000. január 01, és 2007. december 31 között született. 
o Felnőtt sportoló az, aki 1999-ben, vagy azelőtt született. 

A résztvevők a klubok által megadott indulási sorrendben indulnak. A felnőtt, és junior versenyzők 
ugyanazt a pályát teljesítik, együtt indulnak. A serdülő, és gyermek versenyzők ugyanazt a pályát 
teljesítik, együtt indulnak, de ez eltérő a felnőttektől és junioroktól. 

Csak azon klubok versenyzői vehetnek részt, akik: 
o a 2021. évi MBSZ tagsági díjukat befizették, harminc napon túli lejárt tartozásuk nincs az MBSZ 

felé 
o igazolást adnak arról, hogy nincs köztartozásuk (3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás, NAV 

köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés) 

Részt vehet a búvárklubhoz leigazolt sportoló: 
o aki az MBSZ nyilvántartásában szerepel, és 2021. évi versenyengedéllyel rendelkezik 
o akit a klubja benevezett. 

Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt az edzéseken, a bajnokságon. Erről nyilatkozatot 
ad le az okmányok bemutatásakor. (4. számú melléklet) 

A csapat vezetője a rajttól való távolmaradást minden esetben köteles a versenyszám indítása előtt 
30 perccel írásban bejelenteni a versenyirodán. Az a versenyző, aki a rajtlista egyeztetése után, 
valamely versenyszámban indokolatlanul nem indul, a bajnokság további versenyszámaiban sem 
indítható! 

Valamennyi klubnak, a versenyzőik kísérésére, csónakot kell biztosítaniuk.  

10. Anyagi feltételek: 
A rendezés költségeit a Magyar Búvár Szakszövetség fedezi. 

Kompresszor üzemeltetése nem biztosított. Minden csapatnak saját magának kell a töltést 
megoldania. Országos Bajnokság időtartama alatt a bázis területén 21.00-07.00 között a kompresszor 
üzemeltetése nem megengedett. 

A résztvevők valamennyi költségét a klubok viselik. 

A verseny színhelyén való tartózkodásért használati díjat kell fizetni, melynek összegét a 2. számú 
melléklet tartalmazza.  

11. Műszaki feltételek: 
A bajnokságon csak a merülési és műszaki szabályzatban előírt állapotú felszereléssel lehet részt 
venni. A felszerelések állapotáért a csapatok vezetői a felelősek.  
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12. Versenyszámok: 
Felnőtt férfi, nő, Junior fiú és lány korcsoportban: 

1. MONK (páros) 
2. Csoportos tevékenység (csoportos) 
3. Csillag gyakorlat (egyéni) 
4. Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontokkal (5 bója – egyéni) 
5. Tájékozódási búvárúszás tájékozódási pontok nélkül (M gyakorlat – egyéni) 
6. Paralel gyakorlat (egyéni) 

Serdülő fiú és lány, Gyermek fiú és lány korcsoportban: 
1. Gyermektájolás 

Felnőtt férfi, nő korcsoportban: 
1. Klasszik Búvár 

 
A MONK és Csoportos tevékenység versenyszámokban minden klub több csapatot indíthat. A csapat 
tagjainak nevét a helyszínen, a rajt előtti napon kell írásban megadni. (egy versenyző csak egyszer 
állhat rajthoz egy versenyszámban) 

A MONK gyakorlat versenyszámban az azonos klubhoz tartozó (nők, férfiak és leányok, fiúk) csapatok 
egymás után rajtolnak. Amennyiben a csapatok száma, illetve a közös felszerelés ezt nem teszi 
lehetővé, akkor az általános versenyszabályok szerinti sorrendben. 

A Csoportos tevékenység versenyszámban  
o a férfiak között indulhat női versenyző is, ez a versenyző azonban nem indulhat a klub női 

csapatában 
o a felnőtt csapatnak junior versenyző is lehet tagja, ha nem szerepel az adott klub junior 

csapatában 
o csapatnak minimum 3 főből kell állnia, csak abban az esetben indítható a csapat 
o a férfi csapatban 4 fő indulása esetén maximum 2 női tagja, ha a csapat 3 fős, akkor 1 női tagja 

lehet. 

A tájékozódási búvárúszó sport utánpótlás érdekében a nemzetközi gyakorlatot követve 10-11 éves 
(gyerek) és 12-13 éves (serdülő) versenyzők részére hirdetünk rövidpályás várhatóan 5 bójás 
versenyszámot. A verseny alapvetően a felnőtt versenyszám szabályai szerint kerül lebonyolításra, 
kb. 200-250 m távon, azzal a különbséggel, hogy a versenyzők a vízfelszínen úsznak és 15 
másodperc büntetés jár minden versenyzőnek, aki kiemeli a fejét a vízből. 

 
o Gyerek versenyzők felszerelése: kis uszony+légző cső+bója 
o Serdülő versenyzők felszerelése: delfin uszony+légző cső+bója 
o Tájolót a klubok biztosítják a versenyzők részére. 
o Edzés lehetőség edzésnapokon és versenynapokon a versenyszámok közötti időben. 

 
13. Értékelés: 

Az egyes versenyszámokban a pontosság és a gyorsaság együttes pontszáma határozza meg a 
helyezés sorrendjét. Egyéni értékelés korosztályoknak megfelelően külön történik. A klubok között 
sorrendet az azonos klubhoz tartozó felnőtt férfi, nő, junior fiú és lány versenyzők által elért 
pontszámok összege határozza meg. 
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14. Díjazás: 
Az egyéni, páros, csoportos I-III helyezett érem díjazásban részesül. 

Amelyik versenyszámban a legjobb eredményt elért versenyző nem teljesíti a pályát vagy nincs három 
értékelhető eredmény, a bajnoki cím nem kerül kiadásra! 

Az a versenyszám, amelyikben nincs minimum négy induló, nem kerül megrendezésre. 

Versenyen kívüli kategóriaként külön díjazandók a junior sportolók közül az egyéni és páros 
versenyszámok I-III helyezettjei, akik 2005. január 01, és 2007. december 31 között születettek, 
tekintettel a junior kategória 7 életévet átfogó spektrumára. 

 
15. Általános versenyfeltételek: 

Az Országos Bajnokság jelen versenykiírás, MBSZ és a CMAS Tájékozódási Búvárúszó 
Versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre. 

Az edzésen és versenyen a kiírásban valamint a versenyszabályzatban előírt felszerelések használata 
kötelező! 

Minden csapat a következő okmányokat köteles a versenybíróságnak bemutatni: 

Versenyzőként: 
o 2021. évi versenyzői engedély 
o sportegyesületi tagsági könyv 
o érvényes sportorvosi igazolás 
o Covid-19 nyilatkozat (3. számú melléklet) 
o Búvárverseny merülési nyilatkozat (4. számú melléklet) 

 
Klubonként: 

o igazolás a klub 2021. évi tagsági díj befizetéséről 
o igazolás, hogy 30 napon túli lejárt tartozásuk nincs az MBSZ felé 
o igazolás, hogy a klubnak nincs köztartozása (3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás, 

NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés) 
o írásban megnevezni a csapat vezetőjét, edzőjét, létszámát korosztályonként, 

nemenként. 
 

A nyitó és záróünnepségen, eredményhirdetésnél a csapatok egységes öltözetben jelenjenek meg. 

Óvás az eredmény nyilvánosságra hozatala után fél órával nyújtható be.  

Az óvás díja: 5.000.- ft. Az óvási díj, jogosság esetén visszafizetésre kerül. 

 
16. Táborozás rendje 

Az Országos Bajnokság időtartama alatt a bázis területén 22.00-06.00 óra között tilos hangosan 
működtetni hangkibocsátó eszközöket. Tilos az éneklés, kiabálás, rendzavarás és minden egyéb 
hangos zajkeltés. 21.00-07.00 között a kompresszor üzemeltetése nem megengedett. Kompresszort 
üzemeltetni elsődlegesen az arra kijelölt helyen kell, a központi mosdóblokk körül. 

A tilalmat megszegő klub, (tagjai, tagjainak ismerősei, barátai) a terület elhagyására kötelezhetőek, 
valamint a renitens versenyző(k) a további versenyből kizárásra kerül(nek)/kerülhet(nek)! 
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17.Covid-19 helyzet miatti speciális versenyfeltételek  

A járványügyi helyzet mindenkitől felelős viselkedést követel meg. Kérünk minden versenyzőt, 
résztvevőt, hogy a járványügyi helyzet által megkövetelt, mindenkor érvényes szabályokat tartsa és 
tartassa be. https://koronavirus.gov.hu/#/  

Részvételi feltételek: Mindenkor be kell tartani a Kormány, valamint EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárság járványügyi helyzetben hozott aktuális előírásait. 

Törekedni kell a versenyen és a versenyre felkészítő edzéseken a létszámok alacsonyan tartására, 
így a versenyen a versenyzőkön, edzőkön, verseny rendezőkön, bírókon és segítőkön kívül más ne 
vegyen részt. A versenyen és a tábor területén jelenlévők száma a befogadó képesség és 
védőtávolságok betartása érdekében sportszakmai alapok szerint korlátozható. 

A közvetlen versenyterületen és azon kívül, a szociális és közösségi helyiségekben a szájat és orrot 
eltakaró védőeszköz viselése kötelező, amennyiben ezt az érvényes szabályozás előírja a verseny 
idején. 

A versenyen kizárólag egészséges versenyző, edző, csapatkísérő, szervező és egyéb közreműködő 
vehet részt. 

A mindenkori érvényes szabályok be nem tartásából következő következményekért, a rendező nem 
vállal felelősséget. 

A résztvevőktől kérjük az alábbi előírások, ajánlások betartását: 

o 37,8°C-t meghaladó testhőmérséklet esetén az uszodába nem léphet be  
o Minden résztvevő köteles az MBSZ által, a COVID-19 járvánnyal összefüggésben kiadott 

nyilatkozatot aláírni  
o Érkezést követően a kézfertőtlenítő használata, vagy a megfelelő kézmosás kötelező, a 

rendezvény időtartama alatt ezek megismétlése rendszeresen ajánlott!  
o Törekedni kell a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására – kiemelten az előindító helyszínén 

–, illetve figyelemmel kell lenni a zsúfoltság elkerülésére, kiemelten az öltözőkben és 
mosdókban! Arcuk érintését kerüljék!  

o Folyadék pótlására kizárólag saját kulacsot vagy flakont használjanak!  
o A verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos üdvözlés nem ajánlott!  
o A versenyen saját felszerelés használata ajánlott!  
o Kérdéses esetekben, a létesítmény üzemeltetése által előírtak az irányadóak! 

 

Egyéb: 
Kutyát a bázis területére, csak saját felelősségre lehet behozni, azokat közvetlen felügyelet nélkül nem 
lehet hagyni! 

Előre nem látható akadály esetén, különös tekintettel az időjárásra az MBSZ fenntartja magának a 
változtatás jogát. A változtatásról az érintetteket időben értesíti. 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet Országos Bajnokság programja 
2. számú melléklet Táborozási árak (tájékoztató) 
3. számú melléklet Covid-19 nyilatkozat 
4. számú melléklet Búvárverseny merülési nyilatkozat 
5. számú melléklet Nevezési lap (xls file) 
 

 
 
 
 
Budapest, 2021. június 29. 
 
 
 
 

s.k. s.k. s.k. 
Miklós Tamás Német Roland Kövy Bence 

MBSZ versenyszervező Tájékozódási búvárúszó 
szakbizottság vezető 

MBSZ sport alelnök 
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1. számú melléklet 

 
2021. évi Országos Bajnokság programja 

 
 
 
július 14. (szerda)  10.00-18.00  Edzés 
   17.00-18.00           Csapatvezetői értekezlet 
            18.00-19.00  Versenybírói értekezlet 
   19.00-   Megnyitó 
 
július 15. (csütörtök) 09.00-    MONK     (junior leány, női, junior fiú, férfi) 

 5 bója     (junior leány, női, junior fiú, férfi)  
 
július 16. (péntek)  10.00-   Csillag     (junior fiú, férfi, junior leány, női) 
   14.00-   Rövidpályás 5bója (gyermek, serdülő) 

 18.00-   Eredményhirdetés (gyermek, serdülő, junior, férfi) 
 
július 17. (szombat) 09.00-   M gyakorlat (junior fiú, férfi, junior leány, női) 
      Paralel   (junior leány, női, junior fiú, férfi) 

18.00-   Csapatvezetői -Tájolós Szakbizottsági  értekezlet 
 
július 18. (vasárnap) 09.30-   Csoportos  (junior leány, női, junior fiú, férfi)  
      Klasszik Búvár (női, férfi) 
   14.00-   Eredményhirdetés és a verseny zárása 
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2. számú melléklet 

 
SZÁLLÁS ÁRAK 

 
 

 
ÚJ FAHÁZ:  4500,- Ft/fő/éj 

FAHÁZAK (I-II-régi):  3500,- Ft/fő/éj 

LAKÓKOCSI:  2200,- Ft/fő/éj (csak a Gyékényesi Önkormányzat egyedi, írásos jóváhagyásával, mely egyénileg egyeztetendő) 

SÁTOR:   2000,- Ft/fő/éj 

 

Az ár a 300,- forintos idegenforgalmi adót tartalmazza. 

 

18 év alatt nincs idegenforgalmi adó. 

6 év alatti gyerekeknek ingyenes a szállás. 

 

A fizetés direktben a Gyékényesi Önkormányzat felé Klubbonként egyénileg történik. 
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3. számú melléklet 

COVID-19 Nyilatkozat 
KÉRJÜK, NYOMTATOTT OLVASHATÓ NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI 

Alulírott  

 

Sportoló/Sportszakember  neve: ………………………………………………………………  

 

Sportoló/Sportszakember születési helye, ideje: ………………………………………………………..  

 

Kiskorú sportoló esetén törvényes képviselője: ……………………………………………………….. 

 

nyilatkozom, hogy én/gyermekem 

 

− az elmúlt 14 napban nem tartózkodtam/tartózkodott külföldön;  

− az elmúlt 14 napban nem mutattam/mutatott és jelenleg sem mutatok/mutat koronavírusra jellemző tüneteket 

(láz, nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, stb);  

− az elmúlt 14 napban nem voltam/volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal 

fertőzött személlyel;  

− kötelezettséget vállalok/vállal, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon/magán vagy közvetlen 

környezetében/környezetében észlel, haladéktalanul tájékoztatom/tájékoztatja az edzőt, és az edzések/verseny 

látogatását azonnal felfüggesztem/felfüggeszti;  

− nem (vagyok) járványügyi karanténnal érintett háztartás lakója, vagy intézmény hallgatója, alkalmazottja; 

− a COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatosan hozott sportági szakszövetségi szabályokat és egyesületi 

intézkedéseket tudomásul veszem/veszi; 

− az edzéseken/versenyen saját felelősségére veszek/vesz részt; 

− a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében bármikor alávetem/aláveti magát testhőmérséklet mérésnek, 

és elfogadom/elfogadja, hogy 37,8 C fokot elérő mérési eredmény esetén az edzésen/versenyen nem 

vehetek/vesz részt; 

− hozzájárulok/hozzájárul, hogy pozitív COVID-19 teszt esetén a lázmérés időpontja és eredménye, illetve a 

bejelentés időpontja a fenti tünetek megjelenéséről jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön. Az adatkezelés célja  

szükség esetén járványügyi hatósági intézkedésben való közreműködés. Az adatokat kizárólag a mérést végző 

személy, az edző és a létesítményért felelős személy ismerheti meg, valamint kérésre a járványügyi hatóság.  

A részvételi és biztonsági feltételeket az aktuális járványügyi helyzet határozza meg. Ezek alkalmazása minden 

résztvevő számára kötelező. A mindenkori érvényes járványügyi szabályok be nem tartásából következő 

következményekért, a rendező nem vállal felelősséget. 

 

Gyékényes, 2021. július ……. 

 

                                                         ……………………………      ...……………………………..   

                                sportoló/sportszakember          sportoló törvényes képviselője 
 
Esemény: 2021. évi Tájékozódási Búvárúszó Felnőtt, Junior, Serdülő és Gyermek Országos Bajnokság, Gyékényes 2021.július 14-18. 
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4. számú melléklet 

BÚVÁRVERSENY MERÜLÉSI NYILATKOZAT 
KÉRJÜK, NYOMTATOTT OLVASHATÓ NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI 

Búvár tevékenység, búvárkodással kapcsolatos tevékenység végzésére, illetve Merüléshez kapcsolódó 

eseményeket, foglalja magába (a továbbiakban: a „Merülés”, illetve „Program”). E dokumentum aláírása a 

Sportoló feladata (a továbbiakban: „Résztvevő”). 

 

Résztvevő neve: ……………………………………………………  

 

Résztvevő születési helye, ideje: ………………………………………………………..  

 

Kiskorú Résztvevő esetén törvényes képviselője: ……………………………………………………….. 

 
Alulírott Résztvevő nyilatkozom, hogy jogomban áll nevemben és érdekemben korlátozásmentesen eljárni. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jelen búvártevékenységre szóló Merülési és 
Kockázatfelmérési Megállapodás (a továbbiakban: a „Merülési nyilatkozat”) aláírásával alávetem magam a Megállapodás rendelkezéseinek. 

 
1) Tudomásul veszem és vállalom a Merülésen való részvétellel járó valamennyi kockázatot. 

a. a Verseny,- és részvételi szabályzatot megismertem, azt elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  
b. Tudomásul veszem, hogy a Szervező nem vállal felelősséget olyan egészségügyi kockázatokért, amelyek a Résztvevőnél a Merülésen való részvétel miatt léptek fel. 
c. Tudomásul veszem, hogy a Merülésen való részvétel kockázatokkal járhat, és ezek adott esetben súlyos, illetve halálos kimenetelűek lehetnek. 
d. Tudomásul veszem, és egyetértek azzal, hogy a saját felelősségem annak megállapítása, hogy megfelelő fizikai és egészségi állapotban vagyok-e ahhoz, hogy a Merülésen részt vegyek 
e. Tanúsítom és igazolom továbbá, hogy megfelelő mértékben felkészült állapotban vagyok a Merülésen történő részvételhez.  
f. Kijelentem, hogy nem szenvedek semmiféle olyan szellemi vagy testi rendellenességtől, mely részvételem esetén veszélyt jelentene akár rám, akár a Merülés más Résztvevőire vagy meggátolná, 

hogy a Merülésen biztonságosan részt vegyenek. 
g. Felelősséget vállalok az általam használt felszerelés állapotáért és megfelelőségért, valamint a Merülésen tanúsított magatar tásomért. 
h. Vállalom továbbá az összes kockázatot, mely a Merülésen való részvétellel jár. 
i. Megértettem, hogy a Merülés során alkalmazott szabályok és eljárásrend a saját biztonságomat és egészségemet szolgálják, és azt is, hogy betartásuk elmulasztása merülés közben veszélybe 

sodorhat.  
j. Megértettem, hogy a sűrített levegős merülés bizonyos kockázatokkal jár együtt; dekompressziós betegség, embólia vagy más túlnyomásos sérülés következhet be.  
k. Továbbá megértettem, hogy a Merülésre olyan helyeken kerülhet sor, melyek időben vagy térben – vagy mindkét vonatkozásban – távol eshetnek ilyen hiperbár kamrától. Ennek ellenére úgy 

döntöttem, hogy részt veszek a programon, annak ellenére, hogy a merülőhely közelében nincs hiperbár kamra.  
2) E Megállapodás aláírásával mentesítem különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerveket és személyeket az esetlegesen felmerülő minden olyan felelősségük alól, amelyek alól a mentesülés 

jogszabályilag nem kizárt, a velük szemben fennálló igényeinkről lemondok és feléjük minden esetben szerződés szerűen teljesí tek 
a. Szervező, más Résztvevők, ügyintézők, önkéntesek, tisztségviselők, valamennyi egyéb személy vagy szervezet, illetve a létesítmény, melyen keresztül a program lebonyolítása történik, akik a 

Merülés szervezésében részt vállal, együttesen: „Mentesített felek” 
b. Tudomásul veszem, hogy a Mentesített felek nem tehetők felelőssé bármely halálesetért, sérülésért vagy egyéb veszteségért, melyet elszenvedek vagy okozok, vagy mely saját viselkedésem vagy 

bármely, az irányításom alatt álló dolog vagy körülmény következménye, mely saját vétkes gondatlanságom eredménye.  
c. A Mentesített Felek vonatkozásában mentesítem őket valamennyi felelősség alól és lemondok valamennyi közvetlen vagy közvetett , akaratlagos magatartásból vagy egyéb cselekményből eredő 

követelésről vagy igényről. 
d. Lemondok valamennyi esetlegesen felmerülő vagyoni és egyéb károm érvényesítéséről, továbbá valamennyi jövőbeni igényérvényesítésről, ideértve egyebek mellett minden eljárási illetéket, 

perköltséget és díjat, melyek azzal kapcsolatban vagy a miatt merülnek fel, hogy jelentkeztem vagy részt vettem a Merülésen. 
e. E Megállapodás tekintetben vagyoni és egyéb kár alatt különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak értendők: halál, személyi sérülés, teljes vagy részleges bénulás, tulajdonban bekövetkező 

károsodás, lopásból eredő és bármely egyéb bekövetkező kár, továbbá valamennyi Igény, mely elsősegély, egészségügyi ellátás vagy kezelés, illetve az e körben hozott döntések vonatkozásában 
merülhet fel, akár a Rendezvény helyszínén, akár máshol. 

3) Kijelentem és vállalom, hogy a Merülésen való részvételt megelőzően saját magam megfigyelem, tanulmányozom és megvizsgálom a Merülés helyszínét.  
4) Kijelentem továbbá, hogy amennyiben úgy vélem, vagy tudomásomra jut, hogy bármiféle biztonsági kockázat merül fel, haladéktalanul értesítem a Szervezőt. 
5) Kijelentem továbbá, hogy vállalom e vonatkozásban valamennyi olyan költség megfizetését, mely a Rendezvényen való részvétele kapcsán merül fel és a társadalombiztosítás vagy az általam kötött 

biztosítás által nem kerül fedezésre. Kijelentem, hogy a Mentesített Felektől átvállalom valamennyi, az e pontban részletezett költség megfizetését. 
6) Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a Szervező saját hatáskörében jogosult a Merülés halasztására, módosítására, vagy lemondására, amennyiben megítélése szerint a Merülés napján / időpontjában 

nem állnak fenn a biztonságos lebonyolítás feltételei.  
7) Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései részben vagy teljes mértékben érvénytelennek vagy jogi úton nem érvényesíthetőnek minősülnek, az a Megállapodás többi részének 

érvényességét nem érinti. Az érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető rendelkezések helyébe automatikusan az eredeti szándékot a lehető legnagyobb mértékben megközelítő érvényes, illetve 
jogi úton érvényesíthető rendelkezések lépnek.  

8) A Szervező a súlyos gondatlanságának következtében felmerülő károk kivételével nem vállal felelősséget semmiféle személyi, illetve anyagi jellegű kárért. A felelősség fenti korlátozása alkalmazandó 

a Szervező képviselőire, támogató személyzetére, illetve a Szervező által a Merülés lebonyolítása során igénybe vett szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyekre is, illetve olyan harmadik 

személyekre, akikkel a Szervező a Merülés lebonyolítása érdekében szerződéses kapcsolatban áll. 

9) A mindenkori érvényes járványügyi szabályok be nem tartásából következő következményekért, a rendező nem vállal felelősséget. 

10) Tudomásul veszem, hogy saját kockázatomra veszek részt a Rendezvényen, és hogy felelősséggel tartozom a Rendezvényem való részvétellel járó kockázatokért. 
11) Kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy amennyiben nem fogadom el az e Megállapodásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek, úgy nem leszek jogosult a Rendezvényen való részvételre. 

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen való részvétel a Megállapodás teljes tartalmának elfogadását jelenti 
12) E nyilatkozatot aláírás előtt elolvastam, tartalmát teljes körűen megértettem. 
13) Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az egyes merülések előtt az előindítónál aláírásommal ezen nyilatkozatot erősítem meg azzal, hogy a rajtlistát a nevem mellett aláírom. 

Gyékényes, 2021. július ……. 

 

                                                              ……………………………      ...……………………………..                                                                                                                      

                                                                             résztvevő                    résztvevő törvényes képviselője 
 

Esemény: 2021. évi Tájékozódási Búvárúszó Felnőtt, Junior, Serdülő és Gyermek Országos Bajnokság, Gyékényes 2021.július 14-18. 


