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Helló Kalózok!
Mint tudjátok, a hazánkba a Tisza hátán érkező
műanyag palackoknak nincs gazdája.
A szennyezés jogi státusza rendezetlen.
Mi nem várunk a megoldásra, tudjuk mi
a teendőnk. Hajóra szállunk, és megteszünk
minden tőlünk telhetőt, hogy szeretett
Szőke folyónk megint tisztán kanyarogjon.
Hogy vízi utunk a lehető legjobb legyen,
összeállítottunk nektek egy kis kézikönyvet.

Ez a Kalóz Hajónapló.
Kizárólag olyanoknak,
akik a zavarosban halásznak.

Jó szelet!

Az Admiralitás
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TIVADAR
PANYOLA
VÁSÁROSNAMÉNY- GERGELYIUGORNYA
TISZAADONY
TISZAMOGYORÓS
ZÁHONY

Augusztus 3.
szombat

TIVADAR
705

Diós kemping (szállás)
+ Fehérgyarmati tábor (hajóépítés)

folyamkm

Augusztus 4.
vasárnap

TIVADAR
705
folyamkm

Diós kemping (szállás)
+ Fehérgyarmati tábor (hajóépítés)

Augusztus 5.
hétfő / indulás:

TIVADAR

7.30
13.00
19.00
20.00
21.00
7.30
13.00
15.00
16.00

Reggeli
Csapatok érkezése, regisztráció, 		
hajóépítés (egész nap)
Ebéd
Vacsora
Tájékoztatás
Csapatok bemutatkozása
Mentorok bemutatása
Tábortűz
Reggeli
Regisztráció
Építés folytatása
Ebéd
Délután az építés befejezése
Résztvevők autóinak
eljuttatása Tivadarból Záhonyba
Ismerkedés Tivadarral,
kirándulás Nagyarba

Hajók hivatalos átadása
vízi rendészet / vízimentők
19.00
20.00
20.30

Vacsora
Megnyitó és zászlófelvonás
Kapitányok eligazítása

7.30
8.30

Reggeli
Úticsomagok, szikvíz kiosztása
(mentorok)
Táborbontás

9.00

Kötelező felszerelés,
mentőmellény, evezők átvétele
a mentoroktól
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Augusztus 5.
hétfő / érkezés:

9.30 Általános tájékoztató
Ünnepélyes, sajtónyilvános megnyitó

PANYOLA

Hajózás és hulladékgyűjtés

693.5
folyamkm

lapály
(11,5 folyamkm)

Augusztus 6.
kedd / indulás:

PANYOLA

10.30 RAJT
16.00-tól Beérkezés
17:00-tól Hulladékválogatás és taposás
önkénteseknek és hajósoknak
19.00 Vacsora
közben: Előadás a Tisza élővilágáról
Habarics Béla, tájegységvezető,
Hortobágyi Nemzeti Park
20.00 Látogatás, pálinkakóstolás a faluban
7.30
9.00
10.00

691

Reggeli, úticsomagok, szikvíz kiosztása		
(mentorok)
Táborbontás
Kapitányok eligazítása
PETákolás
Kapitányok szondáztatása
Indulás

Olcsvaapáti büfé

folyamkm

Hajózás és hulladékgyűjtés
Közben kikötés a jándi strandon
ügyességi játékok, navigációs verseny

689

folyamkm

Jándi-sziget

16.00-tól Beérkezés
687.5

folyamkm

megálló: Jánd

Augusztus 6.
kedd / érkezés:

VÁSÁROSNAMÉNYGERGELYIUGORNYA
685

folyamkm

17.00-tól Hulladékválogatás és taposás
önkénteseknek és hajósoknak
19.00 Vacsora
közben: Előadás a Bereg-Szatmár 		
református kistemplomairól
Kónya József, ref. lelkipásztor
20.00

„Kalóz Itató – kézműves sörkóstoló”
Hajdúsági Serház

Tiszavirág
Beach Party Kemping
(8,5 folyamkm)

5
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Augusztus 7.
szerda / pihenőnap:

VÁSÁROSNAMÉNYGERGELYIUGORNYA
685

folyamkm

Tiszavirág
Beach Party Kemping

Augusztus 8.
csütörtök / indulás:

VÁSÁROSNAMÉNYGERGELYIUGORNYA

PIHENŐNAP
7.30
Reggeli
10.00 Ügyességi, gyorsasági versenyek
a strandon
13.00 Ebéd
14.00 Kirándulás Tarpára
Autókkal, autóbusszal
16.00- Stencilező workshop L’Orsolina-val
Saját póló, nadrág, vászonszatyor
szükséges!
18.00 Tisza-kvíz
19.00 Vacsora
közben: Somlai Tibor pákász előadása
21.00 Tábortűz
7.30
9.00
10.00

Augusztus 8.
csütörtök / érkezés

TISZAADONY
VAGY

ARANYOSAPÁTI
(vízszinttől függően)

669.2
folyamkm

lapály
(15.8 folyamkm)

Augusztus 9.
péntek / indulás:

TISZAADONY VAGY
ARANYOSAPÁTI

Reggeli, úticsomagok,
szikvíz kiosztása (mentorok)
Sátorbontás
Kapitányok eligazítása / PETákolás
Kapitányok szondáztatása
Indulás

Hajózás és hulladékgyűjtés
16.00-tól Beérkezés
18.00-tól Hulladékválogatás és taposás 		
önkénteseknek és hajósoknak
19.00 Vacsora
19.30 Kecskesajt kóstoló
és rendelési lehetőség
21.00 PET a Sztár, csapatprodukciók 		
PETákért

7.30

Reggeli, úticsomagok,
szikvíz kiosztása (mentorok)
Sátorbontás
9.00
Kapitányok eligazítása / PETákolás
Kapitányok szondáztatása
10.00 Indulás
Hajózás és hulladékgyűjtés
17.00-tól Beérkezés
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Augusztus 9.
péntek / érkezés:

TISZAMOGYORÓS

651

folyamkm

kompkikötő,
(18.2 folyamkm)

Augusztus 10.
szombat / indulás:

TISZAMOGYORÓS
Augusztus 10.
szombat / érkezés

ZÁHONY

628

folyamkm

strand, kollégium
(23 folyamkm)

18.00-tól Hulladékválogatás és taposás
önkénteseknek és hajósoknak
19.00
Vacsora
közben: Makró után mikro – kihívások a jövő
PET kalózai előtt …avagy mikroműanyagokról
első kézből / Bordós Gábor előadása,
Wessling Hungary Kft.

7.00
8.00
9.00
19.00
20.00
20.30

Sátrazás a strandon, szobák a kollégiumban.
7.30

Augusztus 11.
vasárnap

ZÁHONY

Reggeli, úticsomagok, szikvíz kiosztása
(mentorok)
Sátorbontás
Kapitányok eligazítása
PETákolás
Kapitányok szondáztatása
Indulás!!!
Beérkezés
Hajók kiemelése / Kötelező felszerelés leadása
Vacsora
Day és Hesz Ádám akusztikus koncertje,
eredményhirdetés, búcsúbuli

Reggeli
Délelőtt hajóbontás
A hulladék szelektálása, taposása

Hazaindulás

A rendezvény az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatásával valósul meg.
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK!
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www.petkupa.hu
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PETÁKOLÁS ÉS PETBANKING
SZABÁLYAI
A régi Kalózok már jól tudják, hogy a PET Kupa valutája kezdettől fogva a legjobb kezekben van.
A PET Bank gondosan ügyel rá, hogy a pénz megőrizze értékét. A PET Kupa devizája az ősidőkben
még a Kupak volt, ezt a devizanemet váltották a PET Bankárok három évvel ezelőtt a jobban
kezelhető/váltható PETákra. A PETák erős valuta, nagyon jól áll a devizapiacon, köszönhetően
a szigorú pénzügyi szakemberek folyamatos munkájának. A PET Bank vezetőségének hárompardon, négy tagja most egy alapos tényfeltáró cikkben lebbenti fel a fátylat a pénzmozgások
szabályairól.

A PETÁKOLÁS SZABÁLYAI
Írta: Vanda, Vilja, Anita és Juli - avagy a PET Bankárok

Kedves Kalózok!
Itt mindent megtudhattok arról, hogyan kell megnyerni a versenyt. Vagyis nem
mindent, de ez egy elég jó útmutató hozzá. A Kupát ugyanis az a csapat kapja, aki
a verseny végén a legtöbb PETákot tudja felmutatni. A PETák a PET Kupa valutája,
több éve érvényben van. A PETák sokáig bankjegyek formájában került forgalomba,
azonban ettől az évtől kezdve a csapatoknak PETák-számlát nyitunk,
amit a PET Bankárok (azaz mi, jelen cikk írói) bocsátunk ki.
A számlán minden nap jóváírjuk az aznap szerzett PETákokat.
Hogy lehet PETákhoz jutni? Először is, indulás előtt kaptok egy kisebb summát.
Ez az indulótőkétek. Ezt a vagyont lehet növelni a verseny során. (Nem muszáj,
de NAGYON erősen ajánlott) A PETák vagyon mindig egy hajóegység tulajdona,
egy adott PET hajóhoz tartozik.
Ha valami PET Kalózhoz méltó dolgot visztek végbe, PETákot kaptok majd.
(Itt nem az ivászatra gondolunk.) A cselekedet lehet szemétszedés, versenyben
(gyorsasági és ügyességi) elért helyezés, fair play-díj (részletesen ld. késöbb).
A lehetőségek majdnem végtelenek.

indenképp
A PETák-számlát m
jkiosztóig!
őrizzétek meg a dí
yanis ez alapján
A verseny végén ug
i titeket. Az nyer,
fogunk rangsoroln
kot birtokolja.
aki a legtöbb PETá
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1. Szemétszedés

a fő versenyszám,
a legjobb lehetőség
a meggazdagodáshoz.
Folyamatosan zajlik,
nincs korlátozva a hajózás
időtartamára, szorgalmas
csapatok kikötés után,
pihenőidőben is szedhetnek
– értelemszerűen nem
a szelektív kukákat kell
kirabolni hozzá.
Ha hajózás közben
gyűjtötök, a telitömött
és csomóval bekötött szájú
zsákokat a saját hajótokon
kell szállítani a kikötés
végéig. Gondoskodjatok
róla, hogy legyen hely
nekik! Ha nincs már hely
a fedélzeten, a zsákokat
leadhatjátok a Szemétevő
Szeméthajó – M.V. PETényi
– fedélzetére (hely
felszabadítása érdekében
leadhattok matrózokat
is). A zsákmányotokat itt
pontosan számon tartják,
de a nap végén gyertek,
és segítsetek lepakolni
a PETényi legénységének
és leányságának!
Kikötés után keressétek meg
a PET Bankárok egyikét, és
adjátok át neki a napi fogást!
Ő regisztrálja, hogy mennyi
hulladékot gyűjtöttetek
aznap. Ha van szemetetek
a PETényin is, azt külön
jelezzétek neki!

PETÁK SZERZÉSE A
PET KUPA SORÁN
2. Versenyszámok

és Kalózütközet: A PET
Kupa során folyamatosan
számítsatok ügyességi,
gyorsasági versenyekre,
különböző vetélkedőkre
a szemétszedés mellett!
(Az sem árt, ha számítotok
még esőre is…) További
infókat a PET Mestertől és
a PET Kalauztól tudhattok
meg. (Meg az időjáráselőrejelző honlapokról.)

Tipp:

további PETákokat
gyűjthettek
az összegyűjtött
hulladék
válogatásával,
az önkéntesek
megsegítésével,
a palackok
taposásával.

3. PETák szerzése
a versenyszámok
mellett:
Fair play-díj:
Erre a díjra saját magatokat
nem nevezhetitek, de más
csapatokat felterjeszthettek
rá. Ti akkor kapjátok, ha
sportszerűen viselkedtetek.

www.petkupa.hu
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Pl. visszahoztátok a másik
csapat elúszott evezőjét
/ önként segítettetek
elkészíteni a hajójukat
(a másik hajó idő előtti
elbontása nem ide
értendő). A nap végi
taposás is számít! A díj
összege változó, a PET
Mester és a Bankárok
együtt döntenek róla.
Trash Out:
Okostelefonos applikáció,
amit még Wi-Fi közelben
érdemes letölteni, ha nem
akarjátok elfogyasztani
a neteteket még a verseny
elején. Ez egy online
szeméttérkép, ahol látjátok,
hol érdemes megállni
palackokat keresni.

Tipp:

ne itt nézzetek utána
a hely szépségeinek!
Ha új szeméttelepet
fedeztek fel, és rögzítitek
azt az appban, azt
jelentsétek a PET Profnak.
Ez külön lesz jutalmazva.

Közösségi média:
Posztoljatok minden nap
a PET Kupa Facebook
oldalára nyilvános poszttal,
vagy az Instagramon
taggeljétek be a PET Kupát!
PETákoláskor összesítjük
a friss posztokra beérkezett
lájkokat.
A legtöbb lájkot gyűjtő
csapat díjazásban részesül.
Ha hitelesítési kérdés merül
fel, a posztokat a PETényi
kapitányának mutassátok
meg!

-

Az egyes csapatoknak
kiosztott PETák
vagyon központilag is
nyilvántartva van!

-

Ha egy csapat elveszti
a PETákjait, a Bank
nem tudja pótolni őket,
a csapat vagyona ekkor
lenullázódik. Ráadásul
az elvesztett PETákok
hátrahagyott szemetet
jelentenek…

-

Ajánljuk, hogy legyen
a hajónak
egy kincstárnoka.
Az ő segítségével
a Bankárok munkáját
is megkönnyítitek
(pl. verseny végi
elszámolást).

FIGYELEM! –

rövid szabályok a PETákkal
kapcsolatban (azaz mindjárt
vége)
-

PETákok osztása
minden reggel az
előző napi teljesítmény
alapján, hajóindulás
előtt történik – ne
menjetek el nélküle!

-

Ha a PET hajó
legénysége cserélődik,
gondoskodni kell
az összegyűjtött
PETákok átadásáról.

-

PETákot hamisítani
tilos!

-

PETák nem átruházható,
nem adományozható.
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Bármilyen kérdésre –
PETákokkal kapcsolatban
– szívesen válaszolunk,
általában a PETényi
fedélzetén találtok
meg minket.

Jó hajózást,
jó versenyzést
kívánunk!
a PET Bankárok

HULLADÉKKEZELÉSI
ÚTMUTATÓ

A PET Kupa egyik fontos feladata és célja,
hogy a minél több szemét és hulladék
összegyűjtésén túl maga a rendezvény
is kis ökológiai lábnyommal bírjon.
Szedjünk minél több, és termeljünk minél
kevesebb hulladékot!
Azonban nélkületek ez nem fog menni,
ezért kérünk titeket, hogy olvassátok el
ezt a tájékoztatót!

1. HULLADÉKOK A TÁBORBAN
Mivel a PET Kupa egy környezet- és
természetvédelmi esemény, a folyamatos
szemétgyűjtés mellett nagyon fontos, hogy
a táborban is helyén kezeljük a hulladékokat.
Továbbá a legjobb az, ha minél kevesebb
hulladékot termelünk.
Szelektív hulladékgyűjtés minden táborhelyen
lesz! Keressétek majd az alábbi plakátokat,
vagy a nagy bigbag-eket. Jól látható
és könnyen megközelítő helyre lesznek kitéve,
ha nem találjátok, kérdezzétek szervezőinket,
önkénteseinket.
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Magán, vagy céges
használatra itt tudod
letölteni.

2. A VERSENYZŐK ÁLTAL
BEGYŰJTÖTT HULLADÉKOK
KEZELÉSE
A helyes gyűjtés és válogatás módját egy
személyes gyorstalpalón lehet majd elsajátítani
a 1. napon, augusztus 4-én.
A munkakesztyűket biztosítjuk, de kérünk
titeket, hogy erős cipőt, vagy gumicsizmát
hozzatok magatokkal! A verseny során
mindenki igény szerinti mennyiségű TESZEDD!es zsákot kap. Ebbe lehet elhelyezni minden
vízből és ártérből kiszedett hulladékot.
Az önkéntesek munkáját segítitek majd,
ha az alábbiakra odafigyeltek és elkülönítetten,
külön zsákban gyűjtitek:
e
e
e

a koszos, büdös, szennyezett hulladékot,
a tiszta palackokat,
a tömörített, taposott palackokat (ezekért
plusz PETák jár a csapatoknak!)
az üvegeket,
a PET múzeumba való különlegességeket.

e
e

Az összeszedett hulladékot az önkéntesekkel
szétválogatjuk, tömörítjük. Ebben a Te
segítségedre is számítunk, mert a csapatok is
bedolgoznak majd a hulladékkezelésbe (plusz
PETák jár érte)! Az újrahasznosítható részét a
hulladéknak újrahasznosító üzembe szállítjuk,
így visszakerül az anyag a körforgásba.
Mindez nem jöhetne létre a magyar hulladékos
közszolgáltatók és újrahasznosító cégek nélkül.
Óriási köszönet jár nekik azért, hogy az általunk
összegyűjtött anyagokat térítésmentesen
elszállítják és megfelelő módon kezelik.
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További információ:
Hankó Gergely / PET Prof
+36 30 314 7550
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TRASH OUT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kedves PET Kalózok!
A verseny útvonalát
már előre felderítettük
nektek, hogy még
hatékonyabb legyen a
hulladékvadászat! Tettük
ezt azért, mert utólagos
engedelmetekkel azt a
célt tűztük ki magunk elé,
hogy rekordmennyiségű
hulladékot szedjünk össze.
A felkutatott helyeket
megtaláljátok a Kalóz Hajó
Napló 16. oldalán, vagy
még pontosabban az alábbi
alkalmazás használatával,
amit már csak azért
is érdemes letölteni,
mert plusz PETákot is
szerezhettek vele. Hogyan?
Olvassátok el az alábbi
segédletet és kiderül!
Elsőként minden csapatnak
ki kell jelölnie minimum
1-2 embert, aki gyakorlott
okostelefon használó,
és felelős lesz a Trash
Out használatáért, a
megtisztított területek
jelöléséért és az
esetleges újonnan talált
szennyezettek felviteléért.
Ehhez okostelefon és
feltöltött aksi szükséges
(plusz power bank-et,
napelemes töltőt érdemes
szerezni hozzá).

Az általunk eddig felderített
PET bányákat (szennyezett
helyszíneket) a Trash Out
online hulladéktérképen
tudjátok megnézni.
A megjelölt pontokra
kattintva további
információt kaptok a
helyszín állapotáról (fotó,
mennyiség, hulladékfajta).
Így akár előre fel lehet
készülni abból, hogy melyik
helyszín rejt igazán sok
palackot. Ergo hol lesz
érdemes kikötni zsákokkal
felszerelkezve.
A Trash Out applikáció
használatát azért tartjuk
fontosnak a PET Kupán,
mert ezzel tudjuk
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felmérni a szennyezés
mértékét. Ha pontos
adatokkal és helyszínekkel
rendelkezünk, akkor
nemcsak a hatóságok és a
jövőbeni akcióink lesznek
hatékonyabbak, de erre
tudjuk alapozni jövőbeni
terveinket is.

EBBEN SZERETNÉNK
A SEGÍTSÉGETEKET
KÉRNI!
#1 LÉPÉS: REGISZTRÁCIÓ
AZ APPLIKÁCIÓBAN
Először asztali gépen,
laptopon érdemes
regisztrálni, mert telefonon
nem minden opció
érhető el. Csapatnévvel,
személynévvel, bármivel
regisztrálhattok, a
kérésünk annyi, hogy a
szervezet kiválasztásánál
(Organisation) keressétek
ki a „PET Cup” szervezetet,
így erőink egyesülnek. A
felismerhetőség kedvéért
olyan profilfotót töltsetek
fel magatokról, hogy mi is
megismerjünk rajta Titeket
(ez azért szükséges, mert a
PET bányák kitakarításáért,
jelöléséért is járnak majd
PETákok).

Ha megismerkedtetek
a programmal és sikerült
regisztrálni, ugyanezen
felhasználónévvel és
jelszóval lépjetek majd be
az okostelefonotokról is.
#2 LÉPÉS: TÖLTSD LE A
TELEFONODRA!
Telefonotokra itt tudjátok
letölteni az applikációt még
otthon. 3 típusra érhető el:
Ha fent van az app és
bejelentkeztetek, jöhet
a „kincskeresés”!
#3 FŐPRÓBA
Ha találtok/ismertek
szennyezett helyszínt
a környéketeken, ott
ki is próbálhatjátok
hogyan működik. Előtte
ellenőrizzétek le, hogy nem
jelölte-e már valaki, ezzel
elkerülve a duplikációt.
S ha már ott álltok a
szemétkupac mellett,
kapcsoljátok be az appot.
TRASH OUTTAL
A PET KUPÁN
#4: TEENDŐ MÁR
MEGJELÖLT, PIROS HELYSZÍN
ESETÉN
A Kupán nagyrészt
már felderített, piros
ponttal jelölt szennyezett
helyszínekkel lesz
dolgotok. Ilyen esetben
nem kell mást tenni, mint

a területet megtisztítani,
és az applikációban a
helyszínre kattintani. Az
ekkor megjelenő helyszíni
adatlap legaljára görgetve
megtaláljátok a „már ki
van tisztítva” gombot,
amire rányomva fotót
készíthettek a megtisztított
területről.
Ha ez megtörtént,
a piros szín zöldre vált,
és teljesítettétek a
küldetést! ;)
#5: TEENDŐ ÚJONNAN
TALÁLT SZENNYEZETT
HELYSZÍN ESETÉN
Ha új PET bányát találtok,
kapcsoljátok be az app-ot,
majd a nagy zöld „Jelentés”
vagy „Report trash”
gombra kattintva életbe lép
a kamera és akár fotókat is
készíthettek a szennyezett
helyszínről. A Tiszán elég
csak 1-2 képet készíteni,
mert kevés a térerő és
lassan tölti fel a képeket…
De minden esetben feltölti,
akár később is, ha újra
bekapcsoljátok az app-ot
egy jó vételű helyen.
Ha megvannak a fotók, be
kell állítani a mennyiséget:
kicsi, közepes vagy sok.
Ezt zsákokban kifejezve
úgy kell elképzelni, hogy
ahol kb. 5-10 zsáknyi
szemét van az kevésnek,
ahol 10 zsák felett van az
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közepesnek, 20 zsák felett
pedig már soknak számít.
Alul a megjegyzésbe külön
köszönjük, ha pontosítjátok
a mennyiséget.
Ezután be kell állítani a
szemét típusát, amit szabad
szemmel láttok (általában
műanyag palack, üveg és
fém található a helyszínen,
de előfordulhat egyéb
„csemege” is).
Ha kész vagytok a
felvételezéssel, kattintsatok
a „Jelentés” gombra és
várjatok picit, amíg felviszi
az adatokat.

NAGYON FONTOS,
hogy ha utána az egész
helyszínt kitakarítottátok,
lépjetek vissza az
alkalmazásban a
jelentésetekhez és
kattintsatok rá a helyszín
adatlapján legalul, hogy
„kitisztítva”! Csináljatok
a megtisztított területről
egy képet és kész is
vagytok (ugyanaz,
mint #4-es pont)!

További információ:
Hankó Gergely
PET Prof
+36 30 314 7550

TIVADAR
PANYOLA,

JÁND

Táborhely

Tisza
folyási
iránya

Hulladék
lelőhely

JELMAGYARÁZAT:

KINCSESTÉRKÉP
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VÁSÁROSNAMÉNY

TISZASZALKA

TISZAADONY

TISZAMOGYORÓS

Táborhely

Tisza
folyási
iránya

Hulladék
lelőhely

JELMAGYARÁZAT:

KINCSESTÉRKÉP
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Tiszaszentmárton

ZSURK
zÁHONY

KIT, HOL ÉS HOGYAN
ÉRHETSZ EL?

ORVOS (csak indokolt és sürgős esetben)
Dr. Keszthelyi István
+36 20 211 1610

AVAGY KALÓZOK
KALÓZOKÉRT AZ ÉTER
HULLÁMAIN

VÍZIMENTŐK (általános egészségügyi
kérdésekben és vészhelyzetben)
Szabó Csaba: +36 70 457 9933

A PET Kupa során a csapatok nagy
általánosságban nem vesznek tudomást a
nagyvilágról, leköti őket a hajózás, a szennyezés
elleni harc és sokminden más. Mobiljuk lemerült,
esetleg azt sem tudják hol van, és örülnek, hogy
végre nem cseng semmi a zsebükben. Kalózok
esetében jól is van ez így, de itt jön egy DE,
mégpedig csupa NAGYBETŰVEL. Vannak ugyanis
pillanatok, amikor hirtelen nagyon fontos lesz,
hogy elérjük egymást. Az ok sokféle lehet.
Váratlanul lecsapó nyári vihar; hajózási akadály;
az Admiralitáshoz befutott sürgős üzenet egy
telitalálatos lottószelvényről vagy bármilyen
más vészhelyzet. Ilyenkor létfontosságú, hogy
minden hajó/csapat azonnal elérhető legyen.
Minden egyes hajó kapitánya személyesen felel
érte, hogy ez a PET Kupa teljes időtartama alatt,
0-24 órában így legyen. A Kapitány gondoskodik
róla, hogy minden hajónál legalább két
mobiltelefon (lehetőleg két külön szolgáltatóval)
legyen állandó jelleggel bekapcsolva. A Kapitány
személyesen felel azért, hogy ezek a telefonok
mindig üzemképes állapotban, vízhatlan helyen,
leghangosabb csengésre állítva üzemeljenek.
Ez a vízen kiemelten fontos (annyira fontos,
hogy előfordulhat, hogy az Admiralitás minden
különösebb ok nélkül, ellenőrzés jelleggel hív
Titeket).

PET ADMIN (általános szervezési kérdésekben)
Doró Viki: +36 30 343 5394
PET KALAUZ (útvonalat és kulturális látnivalókat érintő kérdésekben)
Gyenes Károly +36 30 361 2388
KOMMUNIKÁCIÓ
(a Kupa külső kommunikációjával kapcsolatos
ügyekben)
Dóra Szilvia +36 20 945 4808
PET PROF (hulladék válogatásával, kezelésével,
elhelyezésével kapcsolatos kérdésekben)
Hankó Gergely +36 30 314 7550
M.V. PETÉNYI (üres zsák kiadás, teli zsák felvétel, akkutöltés, take away kávé és tea szolgáltatás, forró víz szolgáltatás)
Kapitány: Molnár Attila Dávid
+36 30 655 7722
ÖNKÉNTES KOORDINÁTOR (önkéntes
munkával kapcsolatos hotline)
Farkas Zsófi +36 30 670 7366
Bukó Gyuri +36 30 226 2820

Ha problémátok van a mobilok töltésével,
a vízen keressétek az M.V. PETényit,
a szárazföldön pedig a szervezőket.

VERSENY IGAZGATÓ
(a legfontosabb ügyekben, ha nem találsz
más illetékest)
Tamás Zsolt +36 70 312 8858

RÁDIÓZÁS ALAPSZABÁLYAI
A hívás előtt gondold át az üzeneted. Légy rövid
és lényegretörő. Mutatkozz be, add meg a hajód
nevét és helyzetét. Utóbbit folyamkilométerben,
vagy a térkép, vagy a parton látható fkm kövek
alapján. Mondd el, mire van szükséged. Jó szelet!

KÖSZÖNJÜK
A SEGÍTSÉGET!
CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN,
www.petkupa.hu
MEG TÉRERŐ!
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HAJÓK ÉS KAPITÁNYAIK
HAJÓ NEVE

KAPITÁNYA

TELEFONSZÁM

AMERIKALÓZOK

Marka Szabolcs

+1 6465086374

AZTAKESERVIT LUKRÉCIA SURRANÓ
SZELLEM VÍZIBOLHA BÉKA

Ferenczi Zsolt

+36 20 206 9194

MEGINTCSAK EGY MAKETT

Kiss Gusztáv

+36 30 262 6243

EVEZŐ-SÖK

Dobai Attila

+36 70 595 1390

FESZTPET

Kaszás Gábor

+36 30 750 8700

FŐTÁV MILLENIUM FLAKON

Klemm Csaba
Sonkoly Antal
Csapó Zsófia

+36 20 262 2943
+36 30 553 1292
+36 20 221 2583

FŐTÁV-KOMFORT TISZTA TISZA

Leleszi Attila

+36 30 422 6608

HANGÁK

Vészity Kata

+36 70 779 9183

HENKEL – VÍZI PETKÁNY

Rossi Claudia Maddaléna
Tóth Kinga
Kocsis Csaba
Flóhr Balázs
Földes Soma

+36 30 499 7909
+36 30 296 28 04
+36 30 684 1271
+36 30 919 2912
+36 20 364 7585

ICPDR

Gaul Réka
Kovács Péter

+36 70 663 4856
+36 30 919 3821

M.V. PETÉNYI

Molnár Attila Dávid

+36 30 655 7722

PAPILIO

Molnár Attila

+36 70 907 0929

PREZI

Köles Mihály

+36 30 858 8818

TILOS

Posta Laura

+36 30 263 2304

TISZA 2

Palkó Pici István

+36 30 205 4049

WWF VÍZI PANDA

Gálhidy László
Farkas Mátyás
Patkó László
Sipos Katalin

+36 30 546 1895
+36 30 341 1949
+36 20 480 3728
+36 30 694 2877

ZSÁKOLÓK

Babka Tibor

+36 20 310 8598

21

A VII. TISZAI PET KUPA
SZABÁLYZATA*

megalapításától,
Érvényes: Az I. Tiszai PET Kupa
.
2013. július 5-től folyamatosan
azda, alapító:
Szárazföldi szervező, ötletgmű
hely Egyesület

os Film
Természetfilm.hu Tudomány
etkupa, petkupa@gmail.com
m/p
k.co
www.petkupa.hu, faceboo

ő társadalmi szervezet:
Vízi szervező, együttműköd
ár és Mentő Egyesület
Felső-Tiszavidéki Búv

egy rövid verzió,
*Figyelem, ez Kup
a weboldalán érhető el!

a teljes Szabályzat a PET

során a résztvevők a hulladékból hajókat
építenek. Miután a PET hajók megépültek,
a PET Kupa egy folyami hajós versenyben
teljesedik ki, melynek során a hulladékból
készült hajók vetélkednek egymással.
A rendezvény nyitott, a szervezők
lehetőséget biztosítanak civilek, társadalmi
szervezetek és cégek csatlakozására.

SZEMÉLYISÉGI JOGOK
A túra résztvevői feltétel nélkül
hozzájárulnak ahhoz, hogy a PET Kupáról
készülő filmekben, fotókon, weboldalakon,
tudósításokban a róluk készült felvételeket
közzétegyék.
A túra résztvevői ezen kívül hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a PET Kupa
szervezői az általuk megadott e-mail címen
elektronikusan megkeressék őket.

A PET KUPA SZAKASZAI

A RENDEZVÉNY
A PET Kupa egy közhasznú társadalmi
szervezet által indított, non-profit, civil
kezdeményezés. A PET Kupa úgy járul
hozzá a Tisza megtisztításához, hogy a
szemétszedést, a hulladék szelektálását
és újrafelhasználását szórakoztató,
inspiráló tevékenységgé teszi. A PET
Kupa egy egész évben zajló rendezvény,
melynek keretében a hónapokon
átívelő hulladékszedési szakaszt egy
újrahasznosítási fejezet követ, melynek

1. HULLADÉKGYŰJTÉS
Ez a PET Kupa leghosszabb szakasza.
Egész évben zajló tevékenység, melynek
során önkéntesek, cégek, iskolák,
diákok, filmesek összehangolt vagy
egyéni akciók során próbálnak minél
több hulladékot gyűjteni. A fő cél a folyó,
illetve az ártér megtisztítása, valamint a
térségben keletkezett lakossági hulladék
szelektív gyűjtése és újrafelhasználása.
A PET Kupa akkor éri el a célját, ha
nem lesz elegendő hulladék a Tiszában
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a hajóegységek nyerhetik el a PET hajó
elnevezést, amelyek:
e időben regisztráltak a nevezési oldalon,
e úszóképességét teljes egészében
újrahasznosított PET palackok adják,
melyek részben vagy egészben a
Tiszából vagy annak partvonaláról
származnak,
e meghajtása kizárólag megújuló
energiával (pedál, lapát, vitorla stb.)
történik,
e építéséhez az újonnan vásárolható
rögzítő-ragasztóanyagok kivételével
csak és kizárólag használt / kidobott
/ újrahasznosított alkatrészeket
használtak,
e a PET Kupa nevezési oldalán megadott
időben és helyen épülnek fel,
e legénysége, vagy legénységének egy
része a hajóépítést megelőzően részt
vállal a Tisza megtisztításában, részt
vesz a palackgyűjtéseken és/vagy
az építés helyszínén segít a Tiszából
gyűjtött palackok megtisztításában és
beépítésre alkalmassá tételében,
e jól láthatóan látszik, hogy a hajótest
használt PET palackokból készült,
e a verseny végén történő
teljes megsemmisítéséhez/
újrafelhasználásához
hulladékfeldolgozásához a hajó építői
feltétel nélkül hozzájárulnak,
e alkalmasak a teljes legénység, és azok
személyes felszereléseinek (ruházat,
sátor, napi élelem stb.) szállítására,
e vízrebocsátásához a vízirendőrség és a
vízimentők az építés helyszínén, a rajtot
megelőzően hozzájárulásukat adják.

a hajós verseny megrendezéséhez.
A szervezők ezért ahol csak lehet,
csatlakoznak a már meglévő szemétszedő
akciókhoz, és a helyi településekkel
is felveszik a kapcsolatot, bátorítják
őket a gyűjtésben való részvételre, és
igyekeznek mindenhol pozitív példákat
bemutatni a hulladék kezelésének
témakörében. A hulladékgyűjtésben
résztvevők testi épségéért a PET Kupa
szervezői nem vállalnak felelősséget, és
védőfelszerelésről is csak az összehangolt
akciók alkalmával tud gondoskodni.
2. ÚJRAFELHASZNÁLÁS
Az újrafelhasználási szakasz néhány
hétig tart. A PET Kupa abban különbözik
más hulladékgyűjtési akcióktól, hogy a
teendők itt nem érnek véget a hulladék
összegyűjtésével, elhelyezésével. A
Tiszából, az ártérből és a környékbeli
településekről összegyűjtött hulladék
ugyanis látványos átalakuláson megy át,
méghozzá a nagyközönség szeme láttára.
A PET Kupa során a tiszai hulladékból hajók
épülnek, melyek akkor nyerik el a PET hajó
címet, ha megfelelnek a rájuk vonatkozó
kiírásoknak. A PET Kupa gondoskodik a
hulladék összegyűjtéséről, elhelyezéséről,
koordinálja a hulladék megtisztítását,
újrafelhasználásra alkalmassá tételét,
és megfelelő körülményeket biztosít
a hajóépítéshez. A hajóépítésre nem
alkalmas hulladék megfelelő elhelyezéséről
is a PET Kupa gondoskodik.
3. FOLYAMI HAJÓS VERSENY
Ez a PET Kupa legrövidebb szakasza,
csupán néhány napig tart, de az online
közvetítéseknek, híradásoknak, és a belőle
készülő filmnek köszönhetően ez kapja
a legnagyobb figyelmet. A verseny az
úgynevezett PET hajók között zajlik. Azok

Azok a hajóegységek, amelyek
megfelelnek ezeknek a feltételeknek,
elnyerik a PET hajó címet,
a legénység tagjai pedig a PET Kalóz
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kezdődik csak igazán.
Amíg a PET hajók vízen vannak, minden
létező eszközzel és módon próbálják a
hulladékot kihalászni a Tiszából. Ezt a
fedélzetükre veszik, és a következő kikötési
pontig szállítják. A hulladékot a kikötési
pontnál a PET Kupa szervezői átveszik
a PET Kalózoktól, annak mennyiségét a
kikötéskor a PET Kalauz vagy a PET Mester
ellenőrzi, és az összesítés után kiadja
az összegyűjtött mennyiség után járó
PETákokat.
A PET hajók legénysége a PET Kupa
folyamán indokolt esetben cserélődhet/
kiegészülhet, mivel az összegyűjtött
PETákok száma hajóegységenként,
nem PET Kalózonként kerül jóváírásra. A
szemétszedés folyamatos feladat, ehhez
kínálnak további PETák gyűjtési lehetőséget
a napi feladatok, melyek listája (a teljesség
igénye nélkül) az alábbi:
e gyorsasági szakasz(ok)
e rövid szakaszon árral szemben hajózás
e manőverezési verseny
e kalózkodás

elnevezést. A PET Kupához egyéb módon
csatlakozó hajók kísérőknek minősülnek,
és a versenyben nem vesznek részt. A PET
Kupa szervezői minden PET hajó számára
biztosítják a következőket:
e Folyamatos felügyeletet és állandó
készültségben lévő vízimentőt.
e Szemétgyűjtéshez zsákot, védőkesztyűt.
e Az összegyűjtött szemét elszállítását.
VERSENYSZABÁLYZAT
A PET Kupa mint verseny a hajóépítés
befejezése után veszi kezdetét. A győztes
az a hajóegység lesz, amely a verseny
során a lehető legtöbb pontot, vagyis
PETákot gyűjti össze. A verseny a PET
Kupáért folyik, ami természetesen teljes
egészében újrafelhasznált, részben a
Tiszából összegyűjtött PET palackokból
készült.
A PET Kupát a verseny végén, ünnepélyes
keretek között annak a PET hajónak a
legénysége veheti át, amely a legtöbb
PETákot gyűjtötte össze.

4. A RAJT
A PET Kupa, mint verseny napi
szakaszokból áll. A PET Kalózoknak
és hajójuknak a verseny minden
napján délelőtt 9.30-kor teljes
menetkészültségben kell várakozniuk a
parton. A start előtt a PET Kalauz ismerteti
a PET hajók közti verseny aktuális állását,
összefoglalót ad az előző napi futamról, az
összegyűjtött PETákok számáról, ismerteti
az aznapi kihívásokat. Ezt követően a PET
Mester az aznapi táv jellegzetességeiről
beszél, felhívja a figyelmet a várható
veszélyforrásokra és válaszol az
esetlegesen felmerülő kérdésekre.
A rajt előtt a PET Kalózok felsorakoznak a
parton, a start jelzésre hajóra szállnak és
elindulnak. A rajtot a PET Kalauz hitelesíti,

A PET Kupa előre meghirdetett útvonalat
jár be. Az útvonalat a PET Kupa szervezői
a PET Mester irányítása mellett határozzák
meg. A megállókról a PET Kupa szervezői
a verseny honlapján és a helyszínen
folyamatos tájékoztatást nyújtanak a
résztvevők számára. Az útvonalat illetően
a PET Kupa szervezői a változtatás jogát
fenntartják.
A PET Kupa elsősorban szemétszedési,
másodsorban gyorsasági és ügyességi
verseny. Fő célja az, hogy a PET hajók és
a PET Kalózok minél nagyobb mértékben
járuljanak hozzá a Tisza megtisztításához.
A PET-palackok és más hulladékok gyűjtése
tehát nem fejeződik be a hajóépítésnél,
éppen ellenkezőleg: a rajt pillanatában
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7. DÉLUTÁNI ESTI PROGRAMOK
A PET Kalauz és a PET Mester összesíti
a napi feladatok teljesítésével és a
hulladékszerzéssel begyűjtött PETákok
számát. Miután megegyeztek a számokat
illetően, az eredményt borítékolják, így
készítve azt elő a másnap reggeli, rajtot
megelőző bejelentésre. A PET Kalózok
eközben gondoskodnak hajóik kikötéséről,
tábort vernek, majd napszaktól függően
következik az ebéd vagy vacsora. A parton
gyülekező érdeklődők számától függően
a PET Kalózok lehetőséget biztosítanak
hajóik megtekintésére, válaszolnak a
kérdésekre, a PET Kupa szervezői pedig
több kikötési helynél előre meghívott
előadókkal gondoskodnak a tartalmas
szórakoztatásról.

amennyiben szabálytalanságot észlelt,
lehetősége van újabb rajtot elrendelni.
5. A VÍZEN
A PET hajók a vízen a biztonsági előírások
betartása mellett versenyeznek, vagyis
szemétre vadásznak és igyekeznek
minél jobban teljesíteni a napi feladatok
terén. Menet közben a hajóegységek
eltávolodhatnak egymástól, de folyamatos
mobiltelefonos kapcsolatban kell
maradniuk a többiekkel, a PETényivel és a
vízimentőkkel. A PETényin, mint Szemétevő
Szeméthajón adható le a gyűjtött hulladék
menet közben, ha megtelt a PET hajó. A
leadott szemeteszsákok száma rögzítésre
kerül és átadásra a PET Kalauznak, aki
összesítést követően PETákokra váltja a
nap végén.

8. ÉJSZAKAI NYUGALOM
A PET kalózoknak minden lehetőséget
meg kell adni a pihenésre, ezért a PET
Kupa táborában a közösségi programok
22.00-kor véget érnek, ezután minden
résztvevőtől csendet kérnek a szervezők.
A megállóhelyek egy részénél a
szórakozóhelyek amúgy is elég hangosak
lesznek, legalább a táboron belül törekedni
kell a nyugalom megőrzésére, és a
mértéktartó alkoholfogyasztásra.

A PET Kalózok a napi táv teljesítése közben
filmfelvételeket készítenek magukról és a
verseny izgalmasabb részeiről.
6. A KIKÖTÉS
A napi szakasz az előre kijelölt
táborhelynél való kikötéssel végződik. A
PET hajó szabályszerűen akkor ért célba,
ha legénységének legalább egy tagja,
kikötő kötéllel a kézben a parton áll. A
kikötésről a PET Kalauz hangosbeszélőn ad
közvetítést a média és a parton összegyűlt
érdeklődők számára. A kikötés után a
PET Kalózok átadják az aznap a hajójukon
gyűjtött szemeteszsákokat. A PET Kalózok
itt kapnak tájékoztatást a sátorverési
helyekről, a tisztálkodási lehetőségekről és
az esti menüről.

9. ÉBRESZTŐ
A PET Kupa táborában az ébresztőre
a reggeli kezdetével egy időben kerül
sor. Fontos, hogy a PET Kupa során
a PET Kalózok ne termeljenek újabb
üres PET-palackokat, ezért a szervezők
gondoskodnak a folyamatos szikvíz
ellátásról is. A PET Kalózok a reggeli után
tábort bontanak, felrakodnak a hajókra,
és elfoglalják a helyüket a parton. Miután
mindenki elhelyezkedett, a PET Kalauz
megnyitja az újabb versenynapot.
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hogy borulás esetén minél kisebb
legyen a kár. Veszély észlelése esetén
a többi hajóegység értesítése kötelező.
A kompokkal való találkozás elkerülése
kötelező. A veszélybe került – felborult,
elmerült vagy kormányozhatatlan – hajón
segíteni kötelező, a többi hajóegységet
a kialakult helyzetről tájékoztatni
szintén. Hajóegységenként legalább egy
mobiltelefont bekapcsolva kell tartani,
annak számát a szervezők rendelkezésére
kell bocsátani.

A PONTOZÁS, VAGYIS PETÁKOLÁS szabályait
a 7. oldalon találod.
FENNTARTHATÓSÁG
A PET Kupa fő célkitűzése a Tiszán
érkező szennyezés felszámolása. Ezzel
együtt jó példával akar elől járni a
mindenkori vízitúra szervezők számára
abban a tekintetben, hogy a túra során
minimalizálja a keletkező hulladék
mennyiségét, és gondoskodik azok
szelektív elhelyezéséről. A fenntarthatóság
érdekében a PET Kalózokat arra kérik
a szervezők, hogy hozzanak magukkal
személyenként saját – nem törékeny
anyagból készült – tányért, csajkát,
poharat és evőeszközöket.

Tilos:
• Szemetelni
• Mentőmellényt levenni
• A hajón alkoholos befolyásoltság alatt állni
• Viharban, villámlásban vagy sötétedés
után hajózni

BIZTONSÁG
A szemétszedés, hulladék újrafelhasználás,
hajóépítés és hajózás során védőfelszerelés
használata kötelező. Mivel a PET hajók nem
minősülnek vízi járműnek, a fedélzeten
kiskorúak és nagykorúak, úszni tudók és nem
tudók számára egyaránt a mentőmellény
viselése kötelező. Minden hajón kötelező
tartozék 10 méter kikötőkötél, egy darab
csáklya, horgony, hajópatkó, személyenként
elemlámpa és tartalékelemek. A napi
eligazításon való részvétel minden
résztvevő számára kötelező.

FELELŐSSÉG
A PET Kupán, az azt kísérő túrán és
a kísérőrendezvényeken mindenki
önszántából, a szabályzat ismeretében, és
kizárólag saját felelősségére vesz részt.
A PET Kupa szervezői a vízen állandó
vízimentő felügyeletet biztosítanak, de
az esetleges anyagi károkért vagy a PET
Kupa alatt bekövetkező testi sérülésekért,
betegségért, gyógyítható sérüléssel járó
vagy halálos balesetekért nem vállalnak
felelősséget. Kiskorúak csak nagykorú
teljes felelősségvállalása mellett vehetnek
részt az eseményen, az aláírási íven a
nevük mellett a felelősségvállaló neve,
címe és aláírása feltüntetendő!

A hajóegységeknek mindent meg kell
tenniük a vészhelyzetek megelőzése,
azok elkerülése érdekében. A Kalóz
napon a hajóegységek számára a nap
elején elhangott biztonsági előírásokat
(másik hajó megközelítésének módja,
elfoglalásának módja, PETák szerzés
módja) betartani kötelező.
A hajóegységeknek gondoskodniuk
kell személyes felszereléseik lehetőleg
vízhatlan tárolásáról és azok rögzítéséről,
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A PET KUPÁN
CSAK OLYAN SZEMÉLY
VEHET RÉSZT,
AKI ELOLVASTA,
MEGÉRTETTE
ÉS ELFOGADTA A FENTI
SZABÁLYZATOT.
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SAJÁT
HAJÓNAPLÓM
JEGYZETEK

1. VÍZEN TÖLTÖTT NAP:
TIVADAR – PANYOLA
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2. VÍZEN TÖLTÖTT NAP: PANYOLAVÁSÁROSNAMÉNY–GERGELYIUGORNYA

3. VÍZEN TÖLTÖTT NAP:
VÁSÁROSNAMÉNY–GERGELYIUGORNYA
- TISZAADONY
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SAJÁT
HAJÓNAPLÓM
JEGYZETEK

4. VÍZEN TÖLTÖTT NAP:
TISZAADONY – TISZAMOGYORÓS
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5. VÍZEN TÖLTÖTT NAP:
TISZAMOGYORÓS – ZÁHONY
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nne
Akik nélkül nem le
Tiszai PET Kupa!
Köszönjük!
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