Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2017
Szeged
2017. július 22.
Szervező

Magyar Kajak - Kenu Szövetség
H-1138 Budapest, Latorca u. 2.
www.kajakkenusport.hu

Helyszín
Szeged, Maty-ér Nemzeti Olimpiai Sportközpont
Megközelítés
Az olimpiai központ Szeged belvárosától nyugati irányban 8 kilométerre helyezkedik el. A pálya
közvetlen szomszédságában található a reptér, északi oldalról az 55. számú (Szeged-Baja), délről az 5.
számú (Szeged-Röszke) út határolja. A tó keleti partjától kb. 2 kilométerre halad az M5-ös autópálya,
aki azon érkezik, érdemes az 55. számú útnál letérnie a sztrádáról.
GPS koordináták:

46°13'49.1"N 20°04'13.0"E

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
Versenyrendszer
A versenyen 22 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egymással különböző kategóriákban. A futamok
500, és 2000 méteres távon, az MKKSZ sárkányhajó versenyszabályzata szerint kerülnek
megrendezésre.
Továbbjutási rendszer
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással, továbbjutás esetén az
előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással történik.
Előzetes program
07:30 - 8:00
08:15 – 8:30
09:00 – 17:00

Érkezés, regisztráció
Technikai értekezlet
Premier, Nyílt kategória

VERSENYSZÁMOK- KATEGÓRIÁK
1. Magyar Sárkányhajó Bajnokság, Premier kategória
A Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2017-os kiírásának harmadik fordulóján a Premier kategória
besorolása a 2017 I. és II. forduló összetett pontszámai alapján történik. Azok a csapatok, amelyek nem
szerepelnek a ponttáblán, de tagjai versenyzési engedéllyel rendelkeznek, a 2017. évi ponttábla végére
kerülnek 0 pontszámmal.
Versenytávok




500 méter
2000 méter
mindkét versenyszámon elért eredményért külön bajnoki pontszám jár, így külön-külön
bajnokot hirdetünk, valamint az év végén, az utolsó versenyen összetett bajnokot is
hirdetünk.

Csapatösszetétel





A hajóban a legénység létszáma minimum 16 fő+kormányos+dobos
Mix: a legénység, minimum 8 fő női versenyzőből áll
Korosztályi megkötés nincs
Nevezhető tartalékok száma: 4 fő

Kormányos dobos




A csapatnak gondoskodnia kell kormányosról. A kormányos a csapat tagja, tevékenységéért
a csapat felel.
A kormányos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti a 18. életévét!
A dobos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 15. életévét.

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 csak egy csapat tagja lehet,
Premier kategóriában minden versenyzőnek érvényes versenyzési engedéllyel kell
rendelkeznie. Ehhez szükséges,
o A Magyar Kajak – Kenu Szövetség valamely tagszervezeténél tagság igazolással kell
rendelkeznie,
o igazolással kell rendelkeznie 200 méter leúszásáról,
o sportorvosi igazolással kell rendelkeznie, vagy ezt kiválthatja házi orvosi igazolás
egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal kiegészítve,
o 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.
2. Nyílt Kategória
Ezekben a versenyszámokban a korábbi kategóriáktól, és MKKSZ-es versenyzési engedélytől
függetlenül bárki indulhat.
Csapat összetétel




Férfi: a legénység csak férfi evezősökből állhat.
Női: a hajóban csak nők evezhetnek.
Korosztályi megkötés nincs. A Kormányosnak és a dobosnak nem kell a csapattal azonos
neműnek lennie.

A legénységre vonatkozó további előírások


200 méter leúszását igazoló úszópapír bemutatásával a mentőmellény használata nem kötelező.

Nevezhető csapat összetétele
Legénység:
Dobos:
Kormányos:
Tartalék:

20 fő
1 fő
1 fő
4 fő

Kormányos, dobos




A csapatnak gondoskodnia kell kormányosról. A kormányos a csapat tagja, tevékenységéért
a csapat felel.
A kormányosnak legalább az adott verseny évben be kell töltenie a 18. életévét.
A dobos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 15. életévét.

Versenytáv
500 m
Részletes szabályismertetés
http://kajakkenusport.hu/fooldal/sarkanyhajo/sarkanyhajo-versenyszabalyzat/oldalon található

NEVEZÉS (mellékelt nevezési lapon)
Magyar Kajak – Kenu Szövetség
E – mail: sarkanyhajo@mmksz.hu
Nevezési határidő
Nevezési lap: 2017. július 14. (péntek 12:00)
(A névszerinti nevezési lap a nevezési lapot leadó csapatok részére lesz kiküldve.)
Név szerinti nevezési lap: 2017. július 18. (kedd 12:00)
Nevezési díj
Premier kategóriában indulóknak éves, versenyzési engedélyt kell az MKKSZ-nél kiváltaniuk,
amelyek díja: egyszeri 3.000,- Ft, vagy évi 12.000,- Ft.
A nevezési díj tartalmazza





Hajó használatát
Lapát használatát (igény esetén)
Mentőmellényt a legénység részére (igény esetén)
Egészségügyi szolgálatot

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

EGYÉB TUDNIVALÓK
Felszerelés
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A rendezők hajókat
és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt
érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, a futam előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt
beszálló helyen fel kell sorakozniuk ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából. Aki lekési a futamát, azt
nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a
vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.
Öltözködés
A versenyzőknek a Sportközpont területén üzemelő WC-k állnak rendelkezésre. Aki teheti, a
zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Átöltözésre apálya területén
elhelyezkedő WC és Zuhanyzó épülete áll a versenyzők rendelkezésére. Az értékeire mindenki maga
vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni.
Parkolás
Maty-ér Nemzeti Olimpiai Sportközpont erre kijelölt helyén.
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén étterem, büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők, valamint a nézők
kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről. A nevezési díjétkezést nem tartalmaz.

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

