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Iskolák közötti

„SULISÁRKÁNY”
verseny
S ZERVEZŐK
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Graboplast Győri Vízisport Egyesület

A S ULISÁRKÁNY PROGRAM CÉLJA
•
•
•
•

A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
A tanév „Sulisárkány Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
A kajak-kenu sport alapjainak megismertetése a lehető legtöbb általános iskolás
gyerekkel.

K APCSOLAT

Horváth Csaba: +36 30 937 0603
sarkanyhajo.gyvse@gmail.com

H ELYSZÍN

Győr, Aranypart I. Szabadstrand

www.gyor.hu

A VERSENY
A győri és Győr környéki iskolák (általános, közép és felsőfokú intézmények)
csapatainak versenye, az országos Sárkányhajó Roadshow 2018. versenysorozat
részeként kerül megrendezésre
A versenyeken 22 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egymással különböző
kategóriákban és korosztályokban.
A győri verseny vegyes összeállítású csapatokkal (lásd lentebb), 200 méteres távon, az
ICF (Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség) sárkányhajó versenyszabályai szerint kerül
megrendezésre.
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással,
továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással
történik.
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V ERSENYSZÁMOK AZ ISKOLAI KATEGÓRIÁBAN
Korosztály „A”- Általános iskolai tanulók részére. A csapatban maximum 12 fő
férfiversenyző szerepelhet.
Korosztály „B”- Középiskolai tanulmányt folytató tanulók részére. A csapatban
maximum 12 fő férfiversenyző szerepelhet.
Korosztály „C”- Felsőoktatási intézményekben tanulók részére. A csapatban maximum
12 fő férfiversenyző szerepelhet.
Az iskolai „A” és „B” 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
Nevezés:

2018. április 23. (hétfő)

Névszerinti nevezés:

2018. május 6. (nyomtatva hozni a helyszínre)

Az iskolák csapatai részére a részvétel INGYENES!
A benevezett csapatok legénységeinek diákigazolvány bemutatása kötelező!
A versenyen induló iskolai csapatok számára a rendezők az alábbiakat biztosítják
•

hajó használata

•

lapát használata (igény esetén)

•

mentőmellény a legénység részére (kötelező)

•

kormányos

•

egészségügyi szolgálat

• két edzéslehetőség a verseny előtt, előzetes egyeztetés alapján
(Jelentkezés Horváth Csaba: +36 30 937 0603)
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E LŐZETES PROGRAM
07.00 – 08.00
08.00 – 09.00
09.30 – 16.30

Érkezés
Technikai értekezlet (rendezvénysátor)
Verseny

D ÍJAZÁS
Az iskolák versenyének minden kategóriája külön kerül díjazásra. Minden dobogós
helyezést elérő csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek.

L EGÉNYSÉG
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a
vízreszállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.
A névszerinti nevezési lapon feltűntetett legénység összeállítása a verseny során nem
változhat

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.

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 vízre szálló helyen fel kell
sorakozniuk ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt nem tudjuk megvárni, vagy
számukra a futamot újra megrendezni!
A vízreszállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre
megtervezni.
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Öltözködés
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 versenyeső esetén sem marad el!
Száraz ruháról senki ne feledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a legénységek tagjai
összefröcskölik egymást!
Parkolás
A nagy számban érkező gépkocsik miatt az Aranyparthoz vezető utak előreláthatóan
zsúfolásig tele lesznek, ezért megkérünk mindenkit, hogy az egyetem nagy parkolóját,
vagy a Rába Quelle gyógyfürdő parkolóját vegye igénybe.
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén büfésátor fog üzemelni és partygrill szolgáltatás gondoskodik a
résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről. A nevezési
díj étkezést nem tartalmaz.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 
A szervezők

