Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület
Kajak-kenu szakosztályának
Etikai és gyermekvédelmi szabályzata
Vizi etikai kódex
I.
Általános szabályok
Az egyesületben sportolókra és
A szakosztályban dolgozó sport szakemberekre

A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles azonosulni a sport, ezen
belül a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség és az MKKSZ általános céljaival
és konkrét célkitűzéseivel, tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág
hagyományait és értékeit, betartani az MKKSZ rá vonatkozó szabályzatait.
Köteles tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, tisztelettel
viselkedni a versenybírókkal, illetőleg a verseny rendezésében közreműködő
személyekkel, tiszteletben tartani a verseny időrendjét, beleértve érintettség
esetén az eredményhirdetésen való pontos megjelenést.
1. Köteles sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a
mértéktelen alkoholfogyasztástól.
2. Köteles a sportág, illetőleg saját személyéhez méltó, etikus ,
botrányoktól mentes magatartást tanúsítani,mind a magánéletben, mind a
sport szakmai életben. Ezek alapján a sport szakember az egyesületben
sportoló gyerekek előtt köteles jó példával elöl járni.
3. Köteles a használatába adott sporteszközt, sportfelszerelést és más
vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani, és
nyilvántartani, azokat a szakosztály tulajdonának védelmében köteles
maradéktalanul megőrizni.
4. Példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai,
szakembertársai és tisztségviselő társai felé,
5. A sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit
elismerni, tiszteletben tartani.

II.

A gyermekkel foglalkozó sportszakemberre vonatkozó
gyermekvédelmi szabályok

1. Tilos a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai,
érzelmi bántalmazást, szexuális zaklatást.
2. Tilos a gyermekkel szemben fenyegetést, kényszert alkalmazni, kivéve
a gyermek életmentését vagy testi épségének védelmét szolgáló
rendkívüli helyzetet (vízből mentés, baleset elkerülése)
3. Tilos a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel
illetni,
4. A gyermekkel a kapcsolatfelvétel a szülő, törvényes képviselő (a
továbbiakban: szülő) tudtával lehetséges, a kapcsolatfelvételt követően a
szülőket tájékoztatni kell a sportszakember és a gyermek között a
tagszervezetnél, a kajak-kenu szakosztálynál szokásos kapcsolattartás
formájáról, amennyiben a szülő a folyamatos működéshez szükséges
direkt kapcsolattartás formája ellen kifogást emel, az adott gyermek
esetében a szülő által kifogásolt kapcsolattartási forma nem
alkalmazható.
5. A gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitottnak kell lennie a
gyermekkel szemben, teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg
építő jellegű visszajelzésekkel kell értékelnie, a gyermeknek lehetőséget
kell adnia, hogy problémájával megkereshesse.
6. A gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek
figyelmét a tiltott teljesítményfokozók, az alkohol és a dohányzás
egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel kapcsolatos erkölcsi károkra.
7. Amennyiben a gyermekkel foglalkozó sportszakember bántalmazásra
utaló jelet észlel a gyermeken, viselkedésén, köteles azt jelezni a
tagszervezet vagy a kajak-kenu szakosztály az elnökség felé jelezni
vezetőjének, a szülőnek, családsegítőnek . A sportszakember által
súlyosnak ítélt helyzetben a ismeretlen eredetű zúzódások, sérülések
észlelése esetén azokat köteles jelenteni az elnökségnek, amely felveszi
a kapcsolattartást a hely Családsegítő Szolgálattal.
Továbbá jelzést ad az elnökség felé ha az alábbiakat tapasztalja
valamely sportoló gyermeknél:



Hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózottá válás, indokolatlan
késések, társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás,
Hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítményvisszaesés,




Gyermek külsejében bekövetkező feltűnő változás, például hirtelen
súlyváltozás, elhanyagolt ruházat, stb.
Bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetőleg, ha a gyermek szól a
sportszakembernek a bántalmazásról.

Ezekben az esetekben a szakosztály vezető és az edző köteles kivizsgálást
kezdeményezni, és azt az elnökségnek jelezni, és a Gyermek jóléti
Szolgálatnál az ügyben kijelölt pszichológussal kapcsolatot tartani.

III. Az edzők és a sportszakemberek kötelességei

1. Az edzők és sportszakemberek kötelesek az edzéseken, rendezvényeken,
mérkőzéseken megjelenni.
2. Edzések és felkészítések valamint versenyek alkalmával az edzőnek
tudatában kell lennie, hogy minden döntésének, cselekedetének és
stratégiai céljának erkölcsi kihatása van.
3. Intellektuális és emocionális szándékait egyensúlyban kell tartania,
megfelelő beleérző képességgel összekötve. A győzelem természetesen
minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak
ellentétben a győzelem elérésének célkitűzésével. A bármi áron való
győzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk.
4. Az edző és a sport szakember kötelessége év közben új Sportolók
felkutatása.
5. A sportszakember kötelessége, hogy támogassa a kajakozást, annak
összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és
lelkesedését, akik a holnap sportolói, és vezetői lesznek.
6. Fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási
eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások
tanulmányozásával.
7. Megossza szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció
tagjaival, hangsúlyozottan, ha erre felkérik (pld. szakmai konferenciák
keretében, cikkek írásával stb.)
8. Olyan módon fejlessze saját csapata képességeit, és teljesítményét,
oktassa a technikát, amely - a sikerrel együtt - a kajakozást a nézők
számára vonzóvá teszi.
9. Megóvja a kajak sport presztizsét minden negatív hatástól.

Kötelezettségek saját csapatával, és annak sportolóival szemben
10.Minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek
fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, csapatával a legjobb
eredményt érje el.
11. Sportolóival megértesse és betartassa a sportszerû magatartás szellemének
alapelveit.
12. Elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a
testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában,
13.A gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben
egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket.
14.Kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban
azok képességeivel.
15. Ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a
tehetségeseket, a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az
igyekezetet, és annak eredményeit.
16. Minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal sportolót és
családját a túlzott teljesítmény centrikusság veszélyeiről.
17. Köteles tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a
verseny szellemét.
18. Köteles kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét.
19. Tiltani a tiltott szerek használatát sportolói körében.
20. Az edző legyen példakép a versenyzők számára abban is, hogy
előzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel- annak játékosaival és
vezetőivel – szemben.
21. Tanítsa meg versenyzőit -az ellenfél nem ellenség – szemléletre.
22. Tartózkodjék az erőszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétől.
23. Akadályozza meg a verseny elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris
kifejezésekkel illeti.
24. Viselkedjék udvariasan a bírókkal és hivatalos személyekkel szemben.

25. Őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben,
függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák
provokációjától.
26. Információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát.
27. Az edző köteles a sport bírókat, minden hivatalos személyt, és valamennyi
szurkolót mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelni, nemi, faji,
vallási valamit képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától
függetlenül.
28. Az edzők és szakosztályvezetők kötelessége év közben új Sportolók
felkutatása.
29. Az edző a nem helyénvaló magatartást figyelmeztetéssel minősíti.
Ha a sportoló ismételten ilyen etikai vétségeket követ el, akkor az edző
eltilthatja a sportolót a DUSE edzéseiről, versenyeiről.
30. Sérülést, betegséget haladéktalanul jelezni kell az Edzőnek.
A sport szakember etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá
vonható, ha :
1. A sportágban tevékenységet folytató sportolótársai, sportszakemberek
vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul
becsmérli.
2. Nyilvános szereplés alkalmával az elnökség nevében nyilatkozik és
nyilatkozata nem felel meg a meglévő testületi döntésnek.
3. Ha személyes véleményével vagy magatartásával saját szakosztályának,
egyesületének vagy egyesületi vezetőségének irányelveivel ellentétes
magatartást tanúsít, vagy szóban illetve írásban negatív szándékkal
azt minősíti.
4. Aki szóbeli vagy egyéb megnyilvánulásaival az egyesület egységes
küldetése ellen lejárató indíttatású véleményt formál és azt mások elé
tárja,ezzel az egyesületet vagy annak vezetőségét negatív hangon
nagy nyilvánosság előtt minősíti, annak jó hírnevét csorbítja, vét az
egyesület közös egységét képviselő alapelvek ellen. Az egyesület
tagságára és tisztségviselésre méltatlan, a tagságából vagy
tisztségéből kizárható.
5.
Szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny
eredményét, vagyis szabálytalanul magának vagy más
versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat, (a
szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata irányadó).
6.
A sportszakember aki tisztségviselői feladataiból adódó testületi
munkában tartósan és érdektelenül nem vesz részt, valamint a
vetőségi ülések több mint 50%-án – méltánylást érdemlő ok
kivételével – nem vesz részt, kizárható az egyesületből.

7. Az a sportszakember aki a vezető testületben vállalt feladatának nem
teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az egyesületnek és a
szakosztálynak, kizárható az egyesületből.
.
11. A mérkőzéseken, tornákon a sportoló s a sportszakember az egyesület
szellemiségének megfelelően kell, hogy képviselj az intézményt. Mindent
meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem
ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha
az számára nem kedvező. Meg kell tanulni uralkodni az indulatokon,
bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a saját Sportolótársát.
Ezek be nem tartása súlyos etikai vétségek közé tartoznak.
Az orvosi vizsgálati leleteket be kell mutatni. Az orvosi utasításokat a
gyógyulás érdekében kötelező betartani. a sportoló tudomásul veszi, hogy
szünetek az iskolai szünetek a kajakozásnál nem jelentenek automatikusan
szünetet.

IV.A sportoló kötelezettségei

A Sportoló köteles az Edző által megjelölt időben és helyen, sportolásra
alkalmas állapotban megjelenni, a rá háruló szakmai feladatokat tudásának
maximumát adva végrehajtani.
A Sportoló köteles a korosztályának kiírt illetve az Edző által meghatározott
edzéseken részt venni. Az azokról való hiányzást igazolni kell. Amennyiben
az edzések időpontja más tevékenységével ütközik abban az estben az edző
adhat felmentést azzal a feltétellel, hogy másik edzés látogatásával a hiányt
pótolja. Illetve amennyiben a másik tevékenység, más sportág edzését
jelenti, edző mérlegelhet, hogy annak látogatását elfogadja-e edzésnek.
Ebben az esetben az edzőt a másik edzéslátogatásról tájékoztatni kell.
Minden Sportolónak kötelessége az Edzők által meghatározott időtartamot a
kajak
gyakorlásával,
vagy
tanulásával
eltölteni.
A sportoló köteles az edzéseken és a versenyeken a megkívánt öltözékben
megjelenni, általában tartózkodni mindennemű testékszer és tetoválás
viselésétől

 Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket,
sérüléseket tudatni kell a korosztály Edzőjével.
 Felelősségre kell vonni azt a sportolót aki az Edzőtáborban megszegi
az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja
sporttársai
felkészülését,
pihenését,
megszegi
a
vezetőedző
által
meghirdetett, az edzőtáborra vonatkozó normákat. Drogot használ
vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást
felbújt.
 Népszerűségének vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját
hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít.
 A sportágban tevékenységet folytató sportolótársai, sportszakemberek
vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul
becsmérli.
 Nyilvános szereplés alkalmával az elnökség nevében nyilatkozik
és nyilatkozata nem felel meg a meglévő testületi döntésnek
 Ha személyes véleményével vagy magatartásával saját
szakosztályának, egyesületének vagy egyesületi vezetőségének iránt
ellentéte magatartást tanúsít, vagy szóban illetve írásban negatív
szándékkal azt minősíti.
 Aki szóbeli vagy egyéb megnyilvánulásaival az egyesület egységes
küldetése ellen lejárató indíttatású véleményt formál és azt mások elé
tárja,ezzel az egyesületet vagy annak vezetőségét negatív hangon
nagy nyilvánosság előtt minősíti, annak jó hírnevét csorbítja, vét az
egyesület közös egységét képviselő alapelvek ellen. Az egyesület
tagságára és tisztségviselésre méltatlan, a tagságából vagy tisztségéből
kizárható.
 Sportoló köteles életmódját alárendelni karrierjének (pl egészséges
táplálkozás, szorgalmas iskolai tanulás, rendszeres testedzés)
 A Sportoló az edzéseken, mérkőzéseken beleértve az utazásokat,
táborokat valamint a rendezvényeket tartózkodik mindennemű
egészségtelen étel és ital fogyasztásától (pl. chips, energiaital )
 Sportoló tudomásul veszi, hogy szünetek az iskolai szünetek a
kajakozásnál nem jelentenek automatikusan szünetet.

Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

 Minden Sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt
felszerelések épségét, megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a

Sportolók kötelesek tisztán és jó állapotban tartani. Az észlelt kárt, vagy
hiányosságot az Edzőnek haladéktalanul kell jelenteni.
 Az egyesület létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott
károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a Sportolók
kártérítési kötelezettséggel tartoznak. A használatra átvett tárgyakért,
ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel
tartozik. Az öltöző és mellékhelyiségek rendjének betartásáért a Sportolók
felelősek. A Sportolók kötelesek megfelelő felszerelést viselni a felkészülés
helyszínein.
 Sérülést, betegséget haladéktalanul jelezni kell az Edzőnek, folyamatosan
tájékoztatni köteles Sportoló az Edzőjét és orvosát egészségügyi
állapotáról, alkalmasságáról. Esetleges sérülés, annak milyenségétől és
súlyosságától függően nem akadálya a további edzéseknek, azonban
versenyeken kizárólag teljesen rehabilitált állapotban,saját felelősségére
vesz részt.
 Sportoló (Szülő) köteles a DUSE, által meghatározott hozzájárulást
(tagdíjat) minden hó 10-ik napjáig befizetni. Nem fizetés, illetve tartozás
esetén a Sportoló nem vehet részt a foglalkozásokon, rendezvényeken,
míg a tartozását nem rendezi.

Súlyos fegyelmezetlenségek
 Súlyos vétséget követ el az a kiskorú Sportoló, aki
dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy kábítószerezik. A
sportban egyik tevékenység sem kívánatos, éppen ezért az
ilyen jellegű vétségek azonnali kizárást eredményezhetnek.
 A lopás vétségét – illetőleg bármely jogszabályba ütköző
egyéb cselekményt - elkövető Sportoló azonnali kizárással
büntethető.
 Ha a Sportoló megszegi az Etikai Kódexben meghatározott
alapelveket, akkor vele szemben az Edző szóbeli
figyelmeztetést alkalmaz, és értesíti a Szülőt, valamint
elküldheti edzésről.
 Sorozatos szabálysértéseket, fegyelmezetlenségeket
követően, a Sportoló szüleit a szakmai vezetés
elbeszélgetésre hívja.
 Súlyos vétség esetén, illetve az első két pontban foglaltak
után a Sportoló kizárható az egyesületből, amely a teljes
ráfordított nevelési költség megtérítését vonhatja maga
után.



A büntetésnek arányban kell állnia az elkövetett
fegyelemsértéssel. Az edzők a szóbeli figyelmeztetést, a
Szülők értesítését alkalmazzák, valamint időszakosan
edzésekről való eltiltást. A kizárást minden esetben meg
kell indokolni .

IV. A Szülő jogai és kötelességei










A Szülő joga, hogy megismerje az egyesület sport szakmai működését
(edzés,versenyek)
Megismerje az Etikai Kódexét és tájékoztatást kapjon az abban
foglaltakról.
A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen felvilágosítást
kapjon. A Szülőnek joga van a szakosztály sportrendezvényein, valamint
nyitott edzésein kizárólag, mint néző részt venni, egyéb esetekben az
edzéseken, felkészüléseken kifejezetten tartózkodik a részvételtől.
Ez alól kivételt képeznek a 8 éves kor alatti korosztályos sportolók szülei.
Amennyiben szülő az edzés idején, az edzés helyszíneken,
rendezvényeken jelen van, akkor tartózkodik a rendezvény, az edzés,
valamint az edző munkájának megzavarásától.
A szülők a sportrendezvényeken kötelesek az Egyesület hírnevéhez
méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák
magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló
tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, mindennemű
tudatmódosító szer, drog valamint doppingszer használata.
Amennyiben a szülő viselkedése, cselekedetei nem az etikai kódexnek
megfelelőek és a sportolók vagy az egyesület alkalmazottjai ellen
irányulnak , és ezekkel írásbeli figyelmeztetés ellenére sem hagy fel,
illetve ismételten ilyen magatartást tanúsít, a szakmai vezetés kitilthatja
az edzések,versenyek illetve sport rendezvények
látogatásáról
időszakosan, vagy véglegesen.

Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása a
Sportszervezet által használt Sportlétesítmény hivatalos honlapján történik.
A Sportolókkal, Edzőkkel, Szülőkkel egy arra összehívott értekezleten
történik az Etikai Kódex értelmező megismertetése. Az Etikai Kódex
érvényesülésének figyelemmel kísérése a Szakosztályvezető, és az Edzők
közös feladata. Az Etikai Kódex elfogadtatása a Szülőkkel és a Sportolókkal
azáltal történik meg, hogy annak egy hatályos példányát kézjegyükkel

ellátják, ennél fogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el. Ezt a belépési nyilatkozaton aláírásukkal jelzik.

Vízi Etikai Kódex
Kézi erővel hajtott vízi járművek használóinak

Jelen Etikai Kódex célja az, hogy a vizet használó „vízi társadalmak” számára
egy olyan viselkedési normarendszert adjon, amely követése mindenki számára
a lehető legnagyobb nyugalmat, biztonságot és szabadságfokot eredményez a
vizeken, a víz “használata” közben. Kialakításának oka Az Etikai Kódex a
mindenkor hatályos törvények, írott és íratlan erkölcsi normák és a Hajózási
Szabályzat rendelkezései mellett olyan „szabályok” betartására ösztönöz,
amelyek a törvények által nincsenek minden esetben megfogalmazva, azonban a
mindennapi történések a vízen megkívánják ezen szabályok kialakítását, és
megkövetelik megtartását. A vizet használók a víz fizikai tulajdonságai miatt
állandó kapcsolatban állnak egymással, a különböző hajótípusok eltérő technikai
jellemzői miatt ezek a kölcsönhatások zavaróak és akár veszélyesek is lehetnek
(például a hullámkeltés, út keresztezés, egymás mellett való elhaladás). Ezt a
kapcsolatot megszüntetni, a különböző eszközöket egymástól elkülöníteni, a
szabadság érzet csökkentése nélkül nem lehet. A folyókon és tavakon nincsenek
és nem is lehetnek járdaszigetek, fizikailag elválasztott sávok. Nem lehet egy
folyószakaszon “autópályát” és “sétálóutcát” is kialakítani, így minden vizet
használó eszköz egyazon útvonalon, „úton” kell hogy haladjon, folyamatos
kölcsönhatásban állva egymással, a vízzel és a vízparti környezettel.

Jelen Etikai Kódex kiterjed minden olyan személyre, aki bármilyen módon, kézi
erővel hajtott vízi járművet használ, foglalkozásából adódóan, vagy saját
szórakoztatására. Elsősorban csónakot, kajakot, kenut, evezős hajót,
sárkányhajót használók figyelmébe ajánlott.

Az Etikai Kódex normáit betartó MAGÁNSZEMÉLY... A vízre szállás előtt:
Meggyőződik arról, hogy megfelelő vízterületet és útvonalat választott-e? Van-e
megfelelő vízismerete azon szakaszra? Ha nincsen, akkor felkeresi a helyi
vízterület ismerőit és tanácsot (térkép, leírás, stb.) kér a vízterület sajátosságairól
és nem a saját ösztöneiben bízva sodorja magát és másokat esetlegesen
veszélybe. Meggyőződik arról, hogy a vízre szállás időpontjában az időjárási

körülmények biztonságosak, különös tekintettel nyílt vízen való túrázás közben.
A meteorológiai riasztásokat minden körülmények között szem előtt tartja.
Veszélyes időjárás bekövetkezésének minimális esélye esetén sem indul útra!
(viharfelhők, erős szél, erős légnyomás ingadozás...) Meggyőződik arról, hogy
van elég vízismerete, evezéstechnikai ismerete és erőnléte, hogy az adott
vízszakaszon biztonságosan haladjon. Meggyőződik arról, hogy a felszerelése
megfelel a Hajózási Szabályzatnak, és használható állapotban van. Különös
tekintettel:

✔ A mentőmellény fenntartó ereje elegendő, csatjai működőképesek. A
mellényt szabályosan használja, rögzíti, különös tekintettel a gyermekekre. A
mentőmellény szabványos.
✔ A hajója hibátlan (nem ereszti be a vizet, a légzsák(ok) és az ülés(ek) sérülés
mentes(ek).
✔ Az evezőlapátok hibátlanok.
✔ Vízmerő eszköz van a hajóban.
✔ Az elemlámpa valóban működik.
Hosszabb távollét esetén gondoskodik egészségügyi felszerelésről,
kommunikációs eszközökről 4. oldal és minden olyan egyéb felszerelésről,
amelyet a Hajózási Szabályzat nem rögzít, de szükséges lehet. A vízen haladva:
Körültekintően, a környezetét a lehető legkisebb mértékben zavarva közlekedik.
18 éven aluli vagy úszni biztonságosan, vagy egyáltalán nem tudó, önmentésre
képtelen személy mentőmellényt visel a vízen eltöltött idő alatt. „Aki fél a
víztől, az is vesz mentőmellényt.”
Az útvonalak kialakításával kapcsolatban: A parttól biztonságos távolságban, a
sodorvonaltól (amennyiben van) vagy a víztest közepétől a lehető legtávolabb
halad. (a parti “védett” sávban). - Amennyiben a parttal párhuzamosan haladó
gépi hajtású hajóforgalom elképzelhető a vízterületen. Figyeli a hajózási
útvonalakat jelző bójákat (amennyiben van ilyen), azokat a Hajózási
Szabályzatnak megfelelően kerüli. (Völgymenetben a piros bója a hajózási út
jobb, a zöld bója a hajózási út bal széle) A találkozás és keresztezés Ha másik
vízi járművel (járművekkel) találkozik, akkor kitér és segíti a másik
továbbhaladását. Haladási iránya egyértelmű és kiszámítható, a Hajózási
Szabályzatot nem sérti meg.
Víztest keresztezésekor (átkelés a túloldalra) (folyó vízeken leginkább) a lehető
leggyorsabban és a legrövidebb útvonalon (a kettő nem feltétlenül egyezik meg)
áthalad a túloldalra, a parti “védett” sávba. Meggyőződik arról, hogy más jármű
(főleg gépi hajtású) útját nem zavarja, akkor indul el, amikor belátható,
biztonságos távolságon belül nincsen más olyan vízi jármű, mely sebességénél

fogva hirtelen közel kerülhet. “Vízi-zebra” kialakítása esetén lehetőleg csak azt
a pontot használja folyó keresztezésére. Kajak-kenus evezőssel (Killboat, szkiff,
dubló, stb...) való találkozásakor a kajak-kenus fokozottabban ügyel az
evezősökre, mert ők háttal ülnek a menetiránynak, nehezebben észlelik a
hirtelen megváltozott környezetüket. Mindezek mellett nagyobb ívben kerüli
őket, tekintetbe véve az evezőlapátok hosszát. Gépi meghajtású hajóval való
találkozásakor előzékeny, útjából kitér, haladását nem zavarja, amennyiben ez
lehetséges, nem is lassítja. (A gépi hajtású hajó általában gyorsabb, a fékútja
hosszabb) Vitorlás kishajóval való találkozásakor tekintettel van arra, hogy a
vitorlás kishajók bizonyos szélviszonyok között csak komplikált manőverekkel
tudnak kitérni, ezért az előttük való áthaladáskor vagy az útjog érvényesítésekor
mindig hagy megfelelő időt arra, hogy a vitorlás kishajó a kitérő manővert
végrehajthassa.
Hajózni, áthaladni tilos táblát betartja, hajókikötőkbe (géphajó, személyszállító,
Yacht, stb...) csak vész esetén, különösen indokolt esetben, vagy a
kikötőtulajdonos engedélyével megy. Más tulajdonában álló stéget, úszó-művet
csak engedéllyel, vagy veszély esetén használ. (lásd. VIII. fejezet kiegészítése)
Komp útvonalát nem keresztezi, az elvárt lehető legóvatosabb módon halad el a
komp mellett. Köteles komp kötelét kerüli, komp indulási és kötélmozgási
jelzéseit figyelembe veszi.
A horgászokkal kapcsolatban
A horgászok mellett csendben és a lehető leggyorsabban halad el. Ha
biztonságosan megoldható, akkor kikerüli a parti horgászok bevetett készségeit,
a horgászzsinórok alatt nem bújik át. A valószínűsített bedobási távolságot, a
meghorgászott területet kikerüli. Ha a kikerülés nem lehetséges, akkor megáll és
megvárja, amíg elhárul az akadály (pl. motoros hajó feltűnése). A csónakos
horgászt a horgászat irányával (mely felé a horgász és botjai néznek)
ellentételesen, “hátulról”, kerüli el, lehetőleg az összes fél számára biztonságos
távolságban, amennyiben ez lehetséges és szabályba nem ütközik. A halászok
eszközeit (varsa, háló, stb.) kikerüli, azokat nem mozgatja, nem veszi ki a
vízből, mivel az jogosulatlan halászatnak számít és eljárással, bírsággal járhat.
Talált, gazdátlannak tűnő, halászeszközökhöz nem nyúl, mivel annak bármilyen
mozgatása, hajóba emelése az orvhalászat gyanúját kelti és eljárást vonhat maga
után.
Ha gazdátlan, a parton hagyott, halászeszköz talál, azt a vízi rendészeti
szerveknek, vagy a vízterület horgászati-halászati hasznosítójának bejelenti.
Találkozás edzésen részt vevőkkel Edzésen részt vevő sportolókat nem zavarja,
útjukat nem keresztezi, megvárja, amíg az edző csoport (általában nagyobb
sebességgel) elhalad. Az edzőket kísérő motoros lassan haladhat a parti sávban,
rá is fokozottan ügyel. Vízre szállásnál és kikötésnél a hajójával nem zavarja
mások közlekedését, a hajót úgy helyezi a kikötőben a vízre, hogy más is

elférjen, más is biztonságosan ki tudjon kötni. A kikötésnél és parti
hajótárolásnál a hajót úgy helyezi el, hogy mások közlekedését és hajótárolását
ne zavarja. Csoportos haladás esetén a fentiek normák érvényesek a csoport
minden tagjára. A csoport tagjai az információkat továbbítva próbálnak
egymásnak segíteni a fentiek betartásában.
Az Etikai Kódex normáit betartó CSOPORT vagy VÍZITÚRA-VEZETŐ...
Kiemelkedő hajókezelés-technikai és vízismereti tudása van, képes csoportokkal
bánni, velük megfelelően kommunikálni. Helyismerettel rendelkezik, a vízen és
parton egyaránt jól tájékozódik. Alapvető egészségügyi és életmentő / vízi
mentő ismeretekkel bír. A jelenleg hatályos Hajózási Szabályzat szerint 10
hajóegység felett olyan vízitúra vezetőt kell kijelölni, aki magára vonatkoztatva
érvényesnek veszi a HSZ edzőkre vonatkozó szabályozását.
A vízre szállás előtt: Úgy állítja össze a felszerelést és a hajóegységek
beosztását, hogy az előírásoknak megfelelően azok helytállóak legyenek a
csoport teljes egészére nézve. Minden hajóegység felszerelése feleljen meg a
Hajózási Szabályzatnak is. Minden hajóba gyakorlott kormányost nevez ki
(amennyiben a hajó többszemélyes), a tudásukról meggyőződik. Kormányozni
és evezni tanít.
Többszemélyes hajóknál az egységeket elindulás előtt megfigyeli a vízen, a
biztonságos parti “védett” sávban. Ha a személyek nem tudnak együtt evezni,
akkor átszervezi a beosztást. Eligazítást tart a csoport részére, ahol elmondja az
Etikai Kódexben, a Hajózási Szabályzatban foglaltakat és a vízterületre
vonatkozó fontos és kevésbé fontos információkat (veszélyes pontok,
hajóforgalom, átemelések, horgászok fokozott jelenléte, stb...)
Ittas állapotú vagy betegsége miatt evezni biztonságosan nem tudó személyeket
nem enged a vízre. Önmentésre képtelen állapotú embert szintén eltilt az
evezéstől. Viharjelzés és áradó víz esetén a vízre csoportot nem visz.
A vízen haladva: A csoport biztonságát mindenekelőtt szem előtt tartja A
csoportot együtt tartja, velük halad olyan távolságban, hogy mindenkire rálátása
legyen és a csoport minden tagja lássa őt, biztonságérzetet nyújtva ezzel.
Mutatja az ideális utat, és veszélyes hely esetén meggyőződik arról, hogy
mindenki túljutott az akadályon.
A Hajózási Szabályzatot minden körülmények között betartja, hajókikötőkbe
(kisgéphajó, személyszállító, magán yacht kikötő, stb...) csak vész esetén viszi a
csoportot. Szükség esetén utolsó hajót jelöl ki, aki zárja a sort, csökkentve ezzel
a csoport szétszakadásának esélyét. Baleset, borulás esetén, irányítja a mentési
folyamatokat, biztonságba helyezi a csoport többi tagját, segíti a külső
mentésben segítők munkáját. Viselkedésével példát mutat a csoport tagjai előtt
és képviseli a gyakorlott vízi emberek értékrendét.
Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület
Kajak-kenu szakosztály

