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M EGKÖZELÍTÉS

M1 - 81-es út leágazás Győr felé – végighaladva a Fehérvári úton - keresztül a
Széchenyi hídon – balra fordulva a Bácsai útra - majd tovább Szövetség út –Hédervári
út - Vásárhelyi Pál u. – végül a töltésen áthaladvaérkezés a Mosoni-Dunához, a
Szabadstrandra.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
Versenyrendszer
A versenyen 20+2 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egymással különböző
kategóriákban.
A futamok 200 és 2000 méteres távon, az ICF (Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség)
sárkányhajó versenyszabályai szerint kerül megrendezésre.
A továbbjutási rendszer
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással,
továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással
történik.
Előzetes program
07.00 – 08.00
08.00 – 10.00
09.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Érkezés
Technikai értekezletek kategóriánként (rendezvénysátor)
Verseny
Eredményhirdetés
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V ERSENYSZÁMOK – KATEGÓRIÁK
1. „Friss sárkányok” kategória, Cégek, Települések versenye
Azon csapatok részére, amelynek tagjai az adott évben nem rendelkeznek MKKSZ
versenyzési engedéllyel.
A legénység egy céget, vállalatot, baráti társaságot, intézményt, vagy települést
képvisel. A legénységnek tagja lehet más cég dolgozója is, vagy több település lakója
is, de ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni mely helység képviseletében,
indulnak. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek indulnia kell. Az első három
helyezett csapat továbbjut a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezett
országos döntőbe.
Csapatösszetétel
 a hajóban a legénység létszáma 20 fő (minimum 16 fő + kormányos + dobos),
 4 fő tartalék nevezhető,
 vegyes legénység minimum 8fő női versenyzőből áll,
 korosztályi megkötés nincs.
A legénységre vonatkozó további előírások
 a csapatnak maximum 3fő olyan tagja lehet (dobost is beleszámítva), aki a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyrendszerében 2016-os vagy 2017-es
évben versenyzési engedélyt váltott ki, vagy sárkányhajóban válogatóversenyen
elindult,
 mentőmellény viselése kötelező.
Kormányos, dobos
 a szervezők a kormányost biztosítják,
 a dobos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 15. életévét.
Versenytáv
 200 méter
 2000 méter – Az alkategóriák első és második helyezettjei számára, egy
futamban indulva.
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2. Premier kategória
MKKSZ sárkányhajós versenyzési engedéllyel rendelkezők részére
Csapatösszetétel
 a hajóban a legénység létszáma minimum 16 fő + kormányos + dobos,
 vegyes legénység, minimum 8fő női versenyzőből áll,
 korosztályi megkötés nincs.
A legénységre vonatkozó további előírások


Premier kategóriában a versenysorozat egyes versenyein résztvevő egy azon
évben nevezett csapat legénységének személyi összetétele eltérhet,



Premier kategóriában egy versenyző, egy versenyen egy csapat tagja lehet,



az a versenyző, aki az adott versenyre Premier kategóriában induló csapatba
nevez be, nem nevezhet „Friss sárkányok” kategóriában induló csapatba,



Premier kategóriában minden versenyzőnek érvényes sárkányhajó versenyzési
engedéllyel kell rendelkeznie. Ehhez szükséges,
− a Magyar Kajak-Kenu Szövetség valamely tagszervezeténél tagsági
igazolással kell rendelkeznie.
− igazolással kell rendelkeznie 200 méter leúszásáról.
− sportorvosi igazolással kell rendelkeznie, vagy ezt kiválthatja házi orvosi
igazolás egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal kiegészítve.
− be kell fizetnie az éves, vagy az egy alkalomra szóló versenyzési
engedély díját.



A hajóban minden futamban minimum tizennégy evezősnek annál az
egyesületnél kell érvényes jogviszonnyal rendelkeznie, amelynek színeit a
csapat képviseli.

A nevezhető csapat összetétele
Legénység: 20 fő
Dobos:
1 fő
Kormányos: 1 fő
Tartalék:
4 fő
Kormányos, dobos


A csapatoknak gondoskodnia kell kormányosról, előzetes jelzés után
kormányost a szervezők is tudnak biztosítani. A kormányos a csapat tagja,
tevékenységéért a csapat felel.



a kormányosnak legalább az adott verseny évben kell betöltenie a 18. életévét!



a dobos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 15. életévét.
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Versenytávok


200 méter – a bajnoki pontok és a minősítő pontok meghatározásáhozaz ezen
a távon elért eredmény szolgál alapul



2000 méter

Egyéb
 A legénység hasonló összetételben más csapatnéven a „Friss sárkányok”
kategóriába nem indulhat.

3. Iskolák közötti „Sulisárkány” verseny


Általános iskolai tanulók részére. A csapatban maximum 12 fő férfiversenyző
szerepelhet,



Középiskolai tanulmányt folytató tanulók részére. A csapatban maximum 12
fő férfiversenyző szerepelhet,



Felsőoktatási intézményekben tanulók részére. A csapatban maximum 12 fő
férfiversenyző szerepelhet,



Versenytáv: 200 méter.

Az általános-és középiskolai kategóriákban, minden hajóban minimum egy, maximum kettő,
a gyerekek felügyeletét és kíséretét ellátó felnőtt személy (lehetőleg testnevelő, pedagógus,
edző) kell, hogy üljön!

N EVEZÉS (mellékelt nevezési lapon)
Nevezési cím
Győri Vízisport Egyesület - Sárkányhajó
E-mail: sarkanyhajo.gyvse@gmail.com
További információk: Horváth Csaba: +36 30 937 0603;
Nevezési határidők
Nevezési lap:

2018. április 23. (hétfő)

Névszerinti nevezési lap:

2018. május 6.
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N EVEZÉSI DÍJ
Friss sárkányok kategória

30.000,-Ft/csapat

Premier kategóriában
15.000,-Ft/csapat, valamint az indulóknak versenyzési
engedélyt kell az MKKSZ-nél kiváltaniuk, amelyek díja:
- egyszeri 3.000,-Ft,
- éves 12.000,-Ft.
Iskolák csapatai részére a részvétel INGYENES!
A nevezési díj tartalmazza
 két edzéslehetőség a verseny előtt, előzetes egyeztetés alapján
Jelentkezés Horváth Csaba: +36 30 937 0603
 hajó használata
 lapát használata (igény esetén)
 mentőmellény a legénység részére (a települések, cégek és iskolai kategóriákban
kötelező)
 kormányos (igény esetén)
 egészségügyi szolgálat
Nevezési díj befizetése (határidő: a nevezési lapok leadásának határideje)
Átutalással a Győri Vízisport Egyesület alábbi számlaszámára:
OTP Győr
11737007-20556493
A közlemény rovatba ezt írja be:
Sárkányhajó verseny – Győr, nevezési díj- Csapat neve

D ÍJAZÁS

A versenyen minden kategória külön kerül díjazásra, a dobogós helyezést elérő
csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek.

F ELSZERELÉS

A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A
rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenki részére
biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.
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E GYÉB TUDNIVALÓK
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a
futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, aki lekési
a futamát (a futam előtt 15 perccel a csapatoknak a kijelölt vízreszálló helyen fel kell
sorakozniuk ellenőrzés és időbeni vízreszállás céljából), azt nem tudjuk megvárni,
vagy részükre a futamot újra megrendezni!
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy
a vízreszállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon
felsorakozni

Ö LTÖZKÖDÉS

A versenyzőknek az Aranypart I. területén üzemelő vendéglátó egység WC-i és
zuhanyzói állnak rendelkezésre. Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve
sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők
azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás esetén mindenki
gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny eső esetén sem marad el!
Száraz ruháról senki nefeledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a legénységek tagjai
összefröcskölik egymást!

P ARKOLÁS

A nagy számban érkező gépkocsik miatt az Aranyparthoz vezető utak előreláthatóan
zsúfolásig tele lesznek, ezért megkérünk mindenkit, hogy az egyetem nagy parkolóját,
vegye igénybe.

É TKEZÉS , ELLÁTÁS

A verseny helyszínén sörsátor fog üzemelni és partygrill szolgáltatás gondoskodik a
résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről. A
nevezési díj étkezést nem tartalmaz.

További információk a versenyrendszerről a kajakkenusport.hu oldalon!
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 
A szervezők

