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Egyesületünk 2022. augusztus 13-án szombaton rendezi hagyományos
Rábaúszás úszópróbát a Rába folyón Ostffyasszonyfa és Nick közötti
szakaszon.
A teljesítendő táv 4,3 km nagyrészt a nicki műgát által duzzasztott vízen.
A résztvevőket kenukkal, kajakokkal kísérjük. A célnál meleg teával,
zsíros kenyérrel várjuk őket.
A részvételhez előzetes orvosi igazolás nem szükséges. A helyszínen
orvosi ügyeletet biztosítunk.
Érkezés a rajt helyszínére az ostffyasszonyfai Ragyogó-hídhoz 8.00
órától.
Nevezés a helyszínen. Nevezési díj 5.000,- Ft, 18 év alatti résztvevőknek
2.500,- Ft. Az életkor igazolása szükéses.
Rajt 10.00 órakor.
Megközelíthetőség: személygépkocsival közúton, vonattal Répcelakig
vagy Celldömölkig.
Cél: a nicki műgát felett a bal parton található kishajó kiemelő rámpa.
A rendezvény megtartását a víz hőmérséklete (legalább 18°C), minősége,
a vízállás és az időjárás befolyásolhatja.
A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vehet részt.
Előnevezés nincsen, de egy kötelezettség nélküli regisztrációs űrlapot
szeretnénk ha kitöltenél, így mi is jobban fel tudunk készülni. Ez nem
feltétele a nevezésnek, viszont a mi munkánkat nagyban megkönnyíted.
Űrlap kitöltése
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
ARRABO Szabadidősport Egyesület

On Saturday, August 13, 2022, our association will hold a traditional Rába
swimming test on the Rába River between Ostffyasszonyfa and Nick.
The distance to be covered is 4.3 km largely on the water dammed by the
Nicki Dam.
Participants are accompanied by canoes and kayaks. At the finish we are
waiting for them with warm tea and lardbread.
No prior medical certificate is required for participation. We provide
medical care on site.
Arrival at the start site of the Ostffyasszonyfa Ragyogó Bridge from 8 AM.
Entry on site. Entry fee 5,000 HUF, for participants under 18 years (has to
be proven) 2,500 HUF.
Start at 10 PM.
Accessibility: by car on the road, by train to Répcelak or Celldömölk.
Finish: a small boat lifting ramp on the left bank above the Nicki Dam.
The holding of the event may be affected by water temperature (at least
18 ° C), quality, water level and weather.
Everyone can take part in the event at their own risk.
There is no pre-registration, but we would like you to fill out an optional
registration form so we can be better prepared. This is not a condition for
entry, but it makes our job much easier.
Fill in the form
The organizers reserve the right to change the program.

ARRABO Recreational Sports Association

Am Samstag, den 13. August 2022, wird unser Verein einen traditionellen
Raab-Schwimmtest auf dem Fluss Raab zwischen Ostffyasszonyfa und
Nick veranstalten.
Die zu bewältigende Strecke beträgt 4,3 km größtenteils auf dem vom
Nicki-Staudamm aufgestauten Wasser.
Die Teilnehmer werden von Kanus und Kajaks begleitet. Am Ziel erwarten
wir sie mit warmem Tee und Schmalzbrot.
Für die Teilnahme ist kein vorheriges ärztliches Attest erforderlich. Wir
sorgen für medizinische Versorgung vor Ort.
Ankunft am Startplatz der Ostffyasszonyfa Ragyogó-Brücke ab 8:00 Uhr.
Eintrag vor Ort. Teilnahmegebühr 5.000 HUF, für Teilnehmer unter 18
Jahren (es muss nachgewiesen werden) 2.500 HUF.
Start um 10:00 Uhr.
Erreichbarkeit: mit dem Auto auf der Straße, mit dem Zug nach Répcelak
oder Celldömölk.
Ziel: die Bootsheberampe am linken Ufer oberhalb des Nicki-Staudamms.
Die Durchführung der Veranstaltung kann durch Wassertemperatur
(mindestens 18°C), Wasserqualität, Wasserstand und Witterung
beeinflusst werden.
Jeder kann auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnehmen.
Es gibt keine Vorregistrierung, aber wir möchten Sie bitten, ein optionales
Registrierungsformular auszufüllen, damit wir uns besser vorbereiten
können. Das ist keine Bedingung für den Eintrag, erleichtert uns aber die
Arbeit erheblich.
Formular ausfüllen
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, das Programm zu ändern.

ARRABO Freizeitsportverein

