Jégsárkány
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség nagyszabású show keretében rendezi meg a 2018. évi Jégsárkány
versenyt. Ez az esemény egy megfelelő alkalom lesz a sárkányhajózás téli verziójával való
ismerkedésre.
Sárkányhajó a jégen?
Igen! A Champion sárkányhajók gyártója kifejlesztett egy kiegészítőt a hagyományos hajókhoz, így
azok használhatóak a jégen is. A hajó teleszkópos fémszánkókat kapott, a hátsó pengepár elforgatható,
ezzel a megoldással a hajó kormányzása a jégen pontosan ugyanazokkal a mozdulatokkal történik, mint
a vízen. A lapátokat speciális „botok” helyettesítik, melyek „evezéskor” apró tüskék segítségével a
jégbe kapaszkodva biztosítják a tapadást, így szimulálva a vízi evezés mozdulatát.
HELYSZÍN:

Budapest Városligeti Műjégpálya

IDŐPONT: 2018. február 16.
TERVEZETT PROGRAM:
20:00 érkezés – regisztráció
20:15 technikai értekezlet
20:30-22:00

verseny

22:10 eredményhirdetés
Felszerelést (hajó, lapát) a helyszínen mindenkinek biztosítunk.
VERSENYTÁV:
100 m sprint
LEBONYOLÍTÁSI REND:
A versenyen idő szűke miatt maximum 16 csapat vehet részt. A csapatok 4 csoportra bontva mérkőznek
meg egymással az előfutamok során. A futamok első és második helyezettje jut tovább a középfutamba,
a harmadik helyezett a ’C’ döntőbe a negyedik pedig a ’D’ döntőbe jut. A két középfutam első és
második helyezettje az ’A’ döntőbe, míg a harmadik és negyedik helyezettje a ’B’ döntőbe kerül, így
minden csapat minimálisan 2 futamot teljesíthet, míg az ’A’ és a ’B’ döntőbe jutók egységesen 4-4
futamon állnak rajthoz.
DÍJAZÁS:

A versenyen az első három helyezést elérő csapat tagjai érmet, kupát és ajándékokat kapnak.

LEGÉNYSÉG:
A versenyen mindenki azonos, vegyes kategóriában indul. 12-14 fős csapatok jelentkezését várjuk
Csapat összetétel


A hajóban a MIX legénység létszáma 10 fő + kormányos + dobos



Mix: a legénység (akik eveznek) minimum 4 fő női versenyzőből áll



Tartalék: maximum 2 fő



Korosztályi megkötés nincs

(Egy versenyző csak egy csapatban versenyezhet).
NEVEZÉS:
Mivel limitált számú csapat részvétele lehetséges, így a jelentkezések beérkezési sorrendben lesznek
elbírálva.

ELŐZETES NEVEZÉS
A csapatoknak a részvételi szándékukat legkésőbb 2018. február 11-én 12:00-ig kell jelezni a
melinda.patyi@mkksz.hu email címen. A határidőn túl leadott nevezéseket nem áll módunkban
elfogadni.
Határidő

2018. február 11. (hétfő 12:00)

email: melinda.patyi@mkksz.hu
NEVEZÉSI DÍJ:
A nevezési díj befizetése jogosít a sárkányhajó versenyen történő részvételre és a létesítmény alap
szolgáltatásainak igénybevételére.
5.000– Ft / csapat, amely 14 fő belépésére jogosít
Nevezési díj befizetése (határidő: 2018. február 14.)
Átutalással: Magyar Kajak Kenu Szövetség számlaszámára
Gránit Bank 12100011-10208869
A közlemény rovatba ezt írja be:
Jégsárkány verseny - nevezési díj - Csapat neve

EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT:
A versenyen kizárólag olyan személy vehet részt, aki kitöltött és aláírt egyéni felelősség vállalási
nyilatkozatot ad le érkezéskor a regisztrációs pultnál. A nyomtatványt a nevezett csapatok
mellékletben megkapják.
BELÉPTETÉS:
A Fővárosi Műjégpálya „kijáratánál” lesz a Jégsárkány belépési pontja, az épület jég felöli oldalán.
Megközelítés a Hősök tere felől. Kérjük a csapatokat, hogy 19:45-kor kezdjenek gyülekezni a kapunál
a zökkenőmentes belépés érdekében.
EGYÉB TUDNIVALÓK:
Felszerelés
A csapatok csak egységes, azonos színű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A rendezők
hajót és lapátokat mindenki részére biztosítanak.
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben érkezzen, mivel a program meglehetősen
szoros. Aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
Öltözködés
Átöltözésre a pálya területén elhelyezkedő ruhatárban (ahol a korcsolyákat lehet felvenni a
nyitvatartási időben) van lehetőség. Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve
sportfelszerelésben jöjjön!

A technikai értekezleten kötelező a részvétel!
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén büfé üzemel, melyet térítés ellenében igénybe lehet venni.

Mindenkinek jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk!

