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4.6 Sport  
A holtágon verseny jelleggel sportolni a kajak-kenu, illetve a sporthorgászati célt szolgáló versenypályán lehet. A kiépített létesítmények versenypályákat, és 
edző területeket foglalnak magukba. A sport célú területek használatának egyedi szabályozása van, használatuknál azonban mindenkor tudomásul kell 
venni, hogy egyidejűleg a holtág más-vagy szomszédos területein, más célú tevékenységek is folynak, melyeket tiszteletben kell tartani. 
A holtágon horgászni egész évben lehet, a halgazdálkodási jogot gyakorló szervezet szabályai alapján. A versenypályák és a versenysportok gyakorlásához 
elkülönített területek horgászatra csak korlátozottan vehetők igénybe. 
4.6.1 Kajak-kenu versenypálya 
A kajak-kenu versenysport kiszolgálására, a vízi sporttelep, a versenyek és edzések megtartására a holtág 0+096-1+100 km szelvények közötti, átlag 105 
méter szélességű vízterület, és a jobb parti partszegélyek mentén kialakított utak szolgálnak. A versenypályán a versenyek rendjéért, a pályahasználat 
szabályainak betartásáért, a nézők és a közönség elhelyezéséért, a szociális ellátásuk biztosításáért, a viselkedési szabályok betartásáért és a havária 
események kezeléséért a versenypálya üzemeltetője a felelős. Ezt a kötelezettségét az üzemeltető másra át nem ruházhatja. 
 
Az üzemeltető neve:      A versenyek szervezéséért felelős intézmény és személy országos és helyi versenyek esetén: 
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft    Magyar Kajak - Kenu Szövetség 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.    1138 Budapest, Latorca utca 2. 
+36 56/423902  +36 56/425702    +36 1/4650091 
http://www.szolsport.hu/     http://www.kajakkenusport.hu 
 
A szervező, a versenypálya és az edzőpálya rendeltetésszerű igénybevételéről az éves verseny- és edzésprogram csatolásával a szezonkezdetet, attól 
eltérés esetén a programváltozást megelőzően tájékoztatja a holtág üzemeltetésében és használatában közvetlenül érintett szervezeteket (3.1; 3.2 
pontok). Érdekütközés esetén annak feloldását is e szervezet kezdeményezi. 
 
4.6.2. Területhasználati szabályok  
A versenypályán kívül, a felkészülési időszakban az az erőnléti edzésekre a holtág 2+500-8+400 km szelvények közötti szakaszán a holtág vízfelszínének 
tengelyvonalától számított 20-20 méter széles vízterület vehető igénybe. Edzésre sport hajók a holtág 8+400 km és a holtág végszelvénye közötti szakaszát 
csak külön engedéllyel a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Közép –Tisza – Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége hozzájárulásával használhatják.      
A sportoló köteles a vízterület középvonalában haladni. Edzésmunkáját úgy köteles végezni, hogy a szomszédos vízterület használókat (horgászok, rekreációs 
vízterületen tartózkodókat) ne zavarja az edzésmunkával járó vízfelszín mozgásnál, az evezéssel járó zajterhelésnél nagyobb környezeti hatásokkal ne 
terhelje. 
Egy irányba oldalvizezve 5 hajó haladhat, egymás mellett 4-4 kajak vagy kenu-, evezős hajók esetén 2 evezős hajó közlekedhet. Egymással szemben 3-3 kajak 
vagy kenu és 1-1 evezős hajó közlekedhet. Találkozások esetén olyan alakzatot kell felvenni, hogy az előírások valamelyike teljesüljön. Amennyiben a 
sportolókat motorcsónakkal edző is kíséri, az edző felelős a viselkedési normák betartásáért. Az edzőnek a hajók számát úgy kell megválasztani, hogy a 
rendelkezésre álló 40 méter széles sávnál szélesebb vízterületet ne foglaljanak el. 
Az edzéseket úgy kell megszervezni és irányítani, hogy: 

- 40 m-nél szélesebb vízterületet a sportolók ne vegyenek igénybe, 
- a horgászokat és a rekreációs vízterületen tartózkodókat ne zavarja, 
- a vízen való közlekedés a természetes környezetet ne károsítsa, 
- az edzésmunka zajterhelése a holtág mentén tartózkodókat határérték felett zajterheléssel ne terhelje. 

A versenyhajók gyorsan mozgó vízi eszközök, ezért a versenyzőnek a vízen sportolóhoz méltóan kell viselkednie, mások tevékenységére még akkor sem 
tehetnek megjegyzést, ha mozgásában korlátozzák. A sportolóknak és edzőknek tudomásul kell vennie, hogy a versenypályán kívül a vízterületet 
jogszabály adta lehetőségei alapján egyenrangú emberek használhatják és használják. 
Az edzések alatt a holtág 2+500-8+400 km szelvények között 40 méter széles sport célú területet tengelyre merőleges közlekedésre mindenki használhatja, 
ezért a sportolók és edzők a vízterületen az edzésmunkájukat úgy végezzék, hogy figyelembe kell venni az estlegesen előforduló keresztirányú közlekedőket. 
Ebből következik, hogy a keresztirányú közlekedésnél be kell tartani a vízi közlekedés szabályait. 
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