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A VIII. PET Kupára (2020. aug. 1-9.) vonatkozó különleges - a járványhelyzet miatt hozott - 
biztonsági, egészségvédelmi előírások betartása kötelező! 
Ezek az alábbiak: 

  
1. Külföldi résztvevők 7 napon belül elkészült, negatív koronavírus teszteredmény birtokában 
csatlakozhatnak a rendezvényhez. 

  
2.   Külföldi partszakasz megközelítése, érintése (szlovák és ukrán part) a rendezvény során 
tilos. 

  
3.  A rendezvény szervezői kivétel nélkül negatív koronavírus teszt birtokában végzik 
munkájukat. 

  
4. A maszk viselése nem kötelező, de javasolt az alábbi helyzetekben: regisztráció, kötelező 
felszerelés osztás, válogatás stb. 

  
5.  Különböző csapatok tagjai között minimum 1.5 méteres biztonsági távolságot tartani 
kötelező. 

  
6.  Edénymosogatás csapatonként elkülönített mosogatóban történik, fertőtlenítőszerek kerülnek 
kihelyezésre a regisztrációs és ételosztási pontokon. 

  
7.   A mosdók, WC-k és zuhanyzók területén fertőtlenítőszerek kerülnek kihelyezésre, a 
létesítményekben a rendezvény időtartama alatt a szokásos takarításon felül rendszeres 
időközönként fertőtlenítés történik. 

  
8. Csapatonként, 18 év fölött egyszerre maximum 9 fő tartózkodhat a rendezvény helyszínén. A 
létszámkorlátozás fiatalkorúakra nem vonatkozik. 
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9.  A szervezők folyamatos és állandóan elérhető orvosi felügyeletet biztosítanak a rendezvény 
teljes időtartama alatt.  

  
10.  A résztvevőknek véletlenszerű lázmérésre kell felkészülniük. 

  
11.  Amennyiben egészségügyi kockázat gyanúja merül fel, a szervezők a rendezvényt azonnali 
hatállyal felfüggesztik. 
 
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 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, amikor a résztvevők a hulladékból hajókat 
építenek. Miután a PET hajók megépültek, a PET Kupa egy folyami hajós versenyben teljesedik 
ki, ami során a hulladékból készült hajók vetélkednek egymással. A rendezvény nyitott, a 
szervezők lehetőséget biztosítanak civilek, társadalmi szervezetek és cégek csatlakozására. 
  
A PET KUPA SZAKASZAI 
 
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 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 a hajóegységek nyerhetik el a PET hajó 
elnevezést, amelyek: 
-       időben regisztráltak a nevezési oldalon, 
-       úszóképességét teljes egészében újrahasznosított PET palackok adják, melyek részben 
vagy egészben a Tiszából vagy annak partvonaláról származnak, 
-       meghajtása kizárólag megújuló energiával (pedál, lapát, vitorla stb.) történik, 
-     építéséhez az újonnan vásárolható rögzítő-ragasztóanyagok kivételével csak és 
kizárólag használt / kidobott / újrahasznosított alkatrészeket használtak, 
-     a PET Kupa nevezési oldalán megadott időben és helyen épülnek fel, 
-     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, 
-      jól láthatóan látszik, hogy a hajótest használt PET palackokból készült, 
-      a verseny végén történő teljes megsemmisítéséhez/újrafelhasználásához 
hulladékfeldolgozásához a hajó építői feltétel nélkül hozzájárulnak, 
-       alkalmasak a teljes legénység, és azok személyes felszereléseinek (ruházat, sátor, napi 
élelem stb.) szállítására, 
-       vízrebocsátásához a vízirendőrség és a vízimentők az építés helyszínén, a rajtot 
megelőzően hozzájárulásukat adják. 
  
Azok a hajóegységek, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek, elnyerik a PET hajó címet, 
a legénység tagjai pedig a PET Kalóz 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: 
- Folyamatos felügyeletet és állandó készültségben lévő vízimentőt. 
- Szemétgyűjtéshez zsákot, védőkesztyűt. 
- 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. 
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 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: 
- gyorsasági szakasz(ok) 
- rövid szakaszon árral szemben hajózás 
- manőverezési verseny 
- kalózkodás 
  
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, 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.  
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. 
  
 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. 
  
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. 
  
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. 
  
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. 
  
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. 
A hajóegységeknek mindent meg kell tenniük a vészhelyzetek megelőzése, azok elkerülése 
érdekében. A Kalóz napon a hajóegységek számára a nap elején elhangzott 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, 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. 
  
 Tilos: 
• Szemetelni 
• Mentőmellényt levenni 
• A hajón alkoholos befolyásoltság alatt állni 
• Viharban, villámlásban vagy sötétedés után hajózni 
  
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! 
  


