
 

 
 
 
 
 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 

Összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyeket a nyári versenyekkel és egyéb 
szolgáltatásainkkal kapcsolatban a leggyakrabban nekünk szegeztek a felkészülés során, és 
igyekeztünk mindegyikre kimerítő választ adni!  
Ha mégis olyan kérdéssel fordulnátok hozzánk, amire a választ nem találtátok meg az 
alábbi listában, bátran írjatok nekünk a petkupa@gmail.com e-mail címünkre! 

VERSENYEK DÁTUMA, IDŐTARTAMA, TÁVOK 

• Mikor lesznek 2021-ben a PET Kupa versenyek? 
2021-ben minimum egy, maximum három PET Kupát tervezünk. A klasszikus „nagy”, 8 napos 
augusztus eleji felső-tiszai versenyt, a tisza-tavit várhatóan nyár elején (június második 
felében) és a bodrogit ősszel.  
 

• Hány naposak a versenyek? 
Felső-tiszai: 8 nap: 2 nap hajóépítés + 6 nap evezés (félidőben 1 pihenőnappal) 
Tisza-tavi: 4 nap: 1 nap hajóépítés + 3 nap evezés 
Bodrogi: 4,5 nap: 1 nap hajóépítés + 3,5 nap evezés 
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• Milyen útvonalon haladnak a versenyek? Hány folyamkilométeresek a tervezett 
távok? 

Egyelőre még nincs meg a végleges útvonal, de a távolságok átlagosan a rövidebb 
versenyeknél 20-25 km között vannak (napi 5-8 folyamkilométer), míg a felső-tiszainál 70-80 
folyamkilométer között. Itt jellemzően a napi teljesítendő táv 10-20 folyamkilométer között 
van.  
 
JELENTKEZÉS 
 

• Mi a jelentkezés menete? 
A jelentkezésre megnyitott versenyekre a Tiszta Tisza Verseny applikáción keresztül lehet 
jelentkezni. Gyakorlatilag ez egy szándéknyilatkozat, ahol csupán néhány adatot kérünk tőled. 
A jelentzetési határidőt követő néhány héten belül e-mail-ben értesítjük azokat, akik 
bekerültek a versenybe.  
Ezt követően fogjuk kérni a hajótervet, hogy az engedélyezési eljárást időben lefolytathassuk 
a hatósággal. Tavasszal – de legalább a verseny előtt 2 hónappal – a részvételi díjelőleg 
befizetését fogjuk kérni, majd a verseny közeledtével küldjük ki a részletes regisztrációs lapot, 
amit a legénység minden tagjának ki kell töltenie. Az utolsó lépés a részvételi díj fennmaradó 
részének befizetése. A versenyen ennek teljesítése nélkül nem lehet elindulni.  
 

• Van lehetőség a versenyt megelőzően a személyes találkozásra és kérdések 
feltevésére?  

Igen, kérésre szívesen tartunk toborzó előadást cégeknél. 
 

• Hogyan zajlik egy toborzás? 
A szervező csapat, vagyis az Admiralitás tagja(i) egy előre egyeztetett időpontban elmennek 
hozzátok és mesélnek a verseny részleteiről, filmeket vetítenek és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy átadják a PET Kalóz életérzést. ☺ 
 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
 

• Mit tartalmaz a nevezési díj és mekkora összeggel kell számolni? 
A PET Kupára háromféle kategóriában lehet jelentkezni: 

1. családi/baráti hajó 
2. civil szervezet 
3. cég 

 
2020-ban az alábbi részvételi díjak voltak érvényben: 
(A Tisza-tavi versenyt nem tartottuk meg, de a költségei kb. a Bodrogival egyeztek volna 
meg.) 
  



 

 
 
1. kategória:  

- Bodrogi PET Kupa: 26.500 Ft 
Az ár tartalmazza 1 fő részére a Tisza-tavi PET Kupán való részvételt (4 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 

- Felső-tiszai PET Kupa: 44.000 Ft 
Az ár tartalmazza 1 fő részére a felső-tiszai PET Kupán való részvételt (8 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 
 

2.kategória:  
- Bodrogi PET Kupa: 170.000 Ft + áfa 

Az ár tartalmazza 6 fő részére a Tisza-tavi PET Kupán való részvételt (4 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 

- Felső-tiszai PET Kupa: 280.000 Ft + áfa 
Az ár tartalmazza 6 fő részére a felső-tiszai PET Kupán való részvételt (8 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 

 
3. kategória:  

       -     Bodrogi PET Kupa: 350.000 Ft + áfa 
Az ár tartalmazza 6 fő részére a Tisza-tavi PET Kupán való részvételt (4 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 

- Felső-tiszai PET Kupa: 595.000 Ft + áfa 
Az ár tartalmazza 6 fő részére a felső-tiszai PET Kupán való részvételt (8 nap), 
napi háromszori étkezést, szállást (saját sátorral kempingben), regisztrációs 
díjat (póló, sapka, orvosi készenlét, vízi biztosítás díja). 

 

• Kell kenut bérelni? 
Nem kell, de mindenképp javasolt! Kenuval könnyebb megközelíteni az árteret, gyorsabban, 
mozgékonyabban lehet haladni vele, ezért elengedhetetlen eszköze a hulladékgyűjtésnek. Ne 
feledjük, ez egy verseny, ahol az nyer, aki több hulladéktól tisztítja meg a folyót és árterét! ☺ 
A kenu díja 4000 Ft /nap (egy kenu általában 3 személyes). 
 

 
 



 

 
 
 
TECHNIKAI RÉSZLETEK 
 

• Mekkora legyen a legénység? Mi az ideális létszám és mi a maximális?  
Az ideális legénység 6 fős, az árakat (civil szervezeteknél és cégeknél) erre a létszámra 
kalkuláltuk. Lehettek többen, de 12 fő a maximum és ennél a létszámnál már legalább 6 fős 
hajót kell terveznetek és építenetek (plusz 2-3 kenut bérelni). A minimális létszám 4 fő. 
 

• A legénység tagjai válthatják egymást (pl. ha valaki nem tud 8 napot maradni)? 
Igen, jöhettek váltásban is, de minimum 3 napot érdemes eltölteni egy-egy embernek a 
versenyen, a hajó kapitányától pedig azt kérjük, hogy végig legyen jelen.  
 

• Céges csapat vagyunk, de 6 főnél többen lennénk. Hogyan kell kalkulálni a plusz 
emberek részvételi díját? 

Ha 6 főnél többen jönnétek (egyszerre vagy váltásban), akkor a plusz embereknél önköltségi 
áron kalkulálunk napi szállás + étkezést (kb. 4375 Ft/nap) és egyszeri regisztráció díjat (9000 
Ft). Az árak 2020-asak! 
 

• Milyen eszközöket biztosítotok, és mi az, amit nekünk kell magunkkal vinnünk? 
A regisztrációs díj tartalmaz minden résztvevő számára egy PET Kupás pólót és sapkát.  
A mentőmellényt (viselése kötelező!), evezőt, a hajó kötelező felszerelését (pl. csáklya, kötél, 
horgony, mentőpatkó), valamint a hajóépítéshez szükséges PET-palackokat, szárazjeget mi 
biztosítjuk, ahogy a szemétszedéshez szükséges kesztyűt és zsákokat is. 
 
Amit nektek kell hozni, az a sátor, hálózsák, saját csajka, evőeszköz, bögre, kulacs 
(részletesebben lásd a következő kérdésnél). 
 
A hajóépítéshez szükséges faanyagot a helyi TÜZÉP-től érdemes előre megrendelniük a 
csapatoknak, vagy a legjobb, ha ez is bontásból származó hulladék! Fontos, hogy minden 
eszközről (szögbehajtó, kalapács, fúrógép stb.) nektek kell gondoskodnotok! 
 
*A Tisza-tavi PET Kupán a hajóépítésre szánt idő rövidsége miatt a csapatok korábban félkész 
egyenhajókat kapnak. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

• Milyen praktikus eszközöket ne hagyjunk otthon? 
Kényelmes ruházat, sapka/kendő a nap ellen, kényelmes zárt cipő, de a legjobb a gumicsizma 
az ártérben, papucs, a hulladékmentesítés érdekében saját pohár, tányér, evőeszköz, 
kulacsot. Naptej, szúnyogriasztó. 
A teljes listát (kategóriákra bontva) megtaláljátok a weboldalunkon: 
https://petkupa.hu/hu_HU/jo-ha-tudod  
 

• Milyen felszereltségű szállásokra kell készülni? 
Mindkét PET Kupánál jellemzően kempingekben szállunk meg, ahol mindenki a saját, 
otthonról hozott sátrában alszik (esetenként bérelhető limitált darabszámban faház, de ez 
kempingfüggő). Vizes blokk mindig, büfé szinte mindig a rendelkezésünkre áll. A felső-tiszai 
versenyen emellett lapályon is szoktunk aludni, ami mindig hatalmas élmény, annyi csillagot 
látni ilyenkor az égen, amennyit a városi ember elképzelni sem tud! ☺  
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