Évadnyitó Szentendrei-sziget kerülő túraverseny
Időpont: 2016.április 16. szombat
Raj:dő: 8.30
Rendezők: BKV Sportcentrum, Pestmegyei KK Szövetség, MKKSZ
Nevezési határidő: 2015.április 11. héQő 16.00 óra
A nevezéseket az alábbi címre kérjük: kluka.jozsef53@gmail.com
Technikai értekezlet: 2015.április 16. szombat 7.30 helyszín: BKV Sportcentrum
Állomások / váltó helyek
−

Rajthely

BKV Sportcentrum (Bp.III.Királyok útja 255.)

−

Leányfalu

−

Dunabogdány

−

Váccal szemközt (Szentendrei szigeten)

−

Cél

BKV Sportcentrum

Korosztályok
−

Ibúsági (csak 16 év felec)

−

Felnőc

−

Mester

Versenyszámok
−

Egyéni: K1, NK1, C1

Váltók: FK1, NK1 és C1( váltó számokban a versenyegyesülés megengedec )

−

Vegyes váltó: K1- NK1-C1-K1 ( vagy kenus versenyző hiányában K1-NK1-NK1-K1 )

Versenyleírás
−

Váltani a váltóhelyeken lehet

−

Az első hajó váltóhelyre érkezését követően 10 percenként van indítás a következő verseny
szakaszra

−

A váltó csapacag beérkezését követően 15 percen belül kell, hogy a következő csapacag
elrajtoljon

−

Egy csapacag legfeljebb csak két szakaszon versenyezhet

−

Egyéni versenyszámokban indulók max. 25 percet pihenhetnek a váltóhelyeken

−

Hibás rajt esetén 20 másodperc büntetést kell hozzáadni a versenyző idejéhez

−

A verseny legkésőbb délután 16:30-kor befutástól függetlenül befejeződik

Értékelés
−

A helyezés a versenyszakaszokon mért :szta idők összege alapján kerül meghatározásra

−

A teljes táv és a szakaszgyőzelmek külön is értékelésre kerülnek (érem díjazás). A legtöbb
szakasz győzelmet elérő versenyző is díjazást kap.

Fontos tudnivalók
−

Technikai értekezlet: 2015 április 16. reggel 7:30 BKV Sportcentrum irodájában

−

A személyautók parkolására a Királyok útján a „Görög büfétől” az OMW benzinkú:g terjedő
szakaszon van lehetőség. A csónakház előo füves térségre csak a hajószállítókkal lehet
behajtani és kérjük, hogy a közterület-foglalási bírság elkerülésének érdekében a rendszámot
előre április 11-ig (a nevezésekkel együc) megadni szíveskedjetek Kluka József címére:
klukajozsef53@gmail.com

−

A vízitelepen öltözők és mosdók állnak a versenyzők rendelkezésére

−

A versenyzők a helyszínen kapják meg a rajtszámaikat, amelyet jól látható helyen, a hajó
mindkét oldalára fel kell ragasztani

−

Felhívjuk a versenyzők ﬁgyelmét, hogy a váltóhelyekre való eljutásról minden csapat maga
gondoskodik

−

Kedvezőtlen körülmények (időjárás) esetén a rendezők döntenek a táv rövidítéséről, vagy a
verseny elhalasztásáról

Biztonság
−

Minden részvevő a saját felelőségére vesz részt a túraversenyen, amelyet a nevezés
beadásával tudomásul vesz és elismer!

−

A teljes távon a hajózási szabályzat előírásai érvényesek.

−

A sportolókat mentőmotorosok kísérik a vízen.

