Békés – Csaba Sárkányhajó Verseny
Békés és Békéscsaba Városok Önkormányzata, a Békési Kajak - Kenu Club és aZerge Ifjúsági
Túrasport Közhasznú Egyesületmegrendezi sárkányhajós rendezvényét.
Időpontja: 2014. augusztus 30. (szombat)

I. rész: Békés Város Díjáért
Helyszín: Békés, Élővíz – csatorna, Erzsébet liget előtti szakasz.
Technikai értekezlet: 2014. augusztus30. 8 óra.
Táv:2 X 600 m
Rajt: 9 óra
A táv teljesítése egyesével, időre történik. Az első 600 m megtétele után a csapatoknak a hajókkal 5
percük van megfordulni és beállni a rajtvonalhoz(a csatorna kb. 20 m széles). A távot visszafelé is
időre kell teljesíteni. Az összesített időeredmények alapján alakul ki a végső sorrend.

II. rész: Békéscsaba Megyei Jogú Város Díjáért
Helyszín: Békéscsaba, Élővíz – csatorna, Csabagyöngye Kulturális Központ előtti szakasz.
Táv: 2 X 200 m
Rajt: 14.30 óra
A táv teljesítése egyesével, időre történik. Az első 200 m megtétele után a csapatoknak a hajókkal 8
percük van megfordulni és beállni a rajtvonalhoz (a csatorna kb. 20 m széles). A távot visszafelé is
időre kell teljesíteni, az összesített időeredmények alapján alakul ki a végső sorrend.
Eredményhírdetés: kb. 18.00 óra
Díjak:
 Külön díjazásban részesül a békési 1-3. helyezett, illetve a békéscsabai 1-3 helyezett.
 A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület által az összetett eredmények alapján az
első csapatnyeri el a BÉKÉS-CSABA DÍJ – at, ésviheti el a vándorserleget.
Információk:
 Minden eszközt és kormányost biztosítunk! Saját kormányost lehet hozni.
 Csapatlétszám:
▪ minimum 16, maximum 20 fő + 1 fő dobos
▪ korhatár: 2000-ben vagy korábban születtek


▪ minimum 6 hölgynek/lánynak szerepelnie kell a csapatban
Kategóriák:
▪ „amatőr”: amennyiben a nevező csapat tagjai között maximum 10 fő a Magyar Kajak
– Kenu Szövetség vagy a Magyar Sárkányhajó Szövetség idei versenyrendszerében
versenyzési engedéllyel rendelkező személyek száma (ide értve a kajakost, kenust,
sárkányhajóst is)
▪ „nyílt”

Nevezése-mailben (kalman.tibor@bekesvaros.hu) az alábbi adatokkal: csapatnév, kategória,
csapatvezető neve, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím). Nevezéseket a pálya sajátosságai
miatt csak korlátozott számban tudunk elfogadni!
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 21. 16.00 óra (az elkészült időrendet a csapatvezetőknek
juttatjuk el).
Nevezési díj:10.000,- Ft/csapat (mely magában foglal a csapattagok számára egy ebédet is)
Bővebb információ:Kálmán Tibor 20/805-7251, kalman.tibor@bekesvaros.hu

