Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2018
III. forduló és világbajnoki válogató
Szolnok
2018. június 30.
Szervező
Magyar Kajak - Kenu Szövetség
H-1138 Budapest, Latorca u. 2.
www.kajakkenusport.hu

Helyszín
Szolnok, Szolnoki Sportcentrum Holt-Tiszaparti Vízi sporttelep
5000 Szolnok, Szaparay utca 28.
http://www.szolsport.hu/html/index.htm
GPS koordináták: É 47.16299o K 20.21755o

Megközelítés
A szolnoki kajak-kenu pálya könnyedén megközelíthető a 4-es út felől.
A 102-103 km-nél található körforgalomnál (MOL kútnál) kell lekanyarodni az Alcsisziget felé (Debreceni út).
A Debreceni úton kell továbbhaladni Szolnok felé kb. 2 km-t, a második leágazásnál kell
lefordulni balra (külön kanyarodó sáv teszi lehetővé a könnyebb befordulást) a Vízpart
körútra (Evezős csárdánál).
Az Evezős csárdától kb. 800 méterre a 3-dik utcán kell jobbra fordulni a vízitelep felé.

A verseny lebonyolítása
Versenyrendszer
A versenyen 22 és 12 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egymással különböző
kategóriákban. A futamok 200, 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
2018.06.30. Szombat
08:00 - 08:30
Érkezés, regisztráció (válogató csapatok)
08:45 – 09:00
Technikai értekezlet (válogató csapatok)
09:00 – 11:00
Válogatófutamok
11:00 – 11:30
Érkezés, regisztráció (bajnoki csapatok)
11:30 – 12:00
Technikai értekezlet (bajnoki csapatok)
12:00 – 17:00
Bajnoki futamok

Versenyszámok - Kategóriák
1. Válogató verseny a 2018.évi Gainesville-i ICF Sárkányhajó világbajnokságra
A válogató versenyszámokban csak a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél érvényes
versenyzési engedéllyel rendelkező versenyző indulhat. Ezekben a versenyszámokban
nincsen az egy hajóban ülők számára egyesületi korlátozás.
A válogató verseny 10- fős hajóosztályban 200m illetve 500m,- en kerül
megrendezésre. A megrendezett egy-egy futamos versenyek összetett időeredményét vesszük alapul a válogatón. (A jelenlegi kiírás, a kevés jelentkező csapat miatt,
részben eltér a 6/2017/12. Elnökségi határozatban szereplő válogatási elvben
meghatározottaktól).

A verseny győztes egysége indulhat a 10-es versenyszámokban, a 2.-3. helyezett összeül
20-as hajóba. Amennyiben nincsen három induló egység az adott futamban, akkor az 1-2
helyezett ül össze. 2 hajó esetén az első csapat nem dobhatja a 20-as hajóosztályt, csak
közös megegyezés alapján. Amennyiben a valamelyik egység nem él az indulás jogával, a
következő befutóé az indulás lehetősége.
1. Időegyezés estén a két vagy több egység között szétlövés-re kerül sor a nap végén, 200
m-en.
Cserelehetőség: a világbajnokságon a csapat tagjai csak azok lehetnek, akik a válogató
versenyen a 10+2 fő nevezett evezős között szerepelnek. További cserékre lehetőség
nincs. A kormányos és a dobos szabadon cserélhető.
A világbajnokság versenyműsorának végleges kialakulása befolyásolhatja a
versenyszámok és a versenyzők átfedését, így a szakági felelős egyeztetve a
csapatkapitányokkal változtathat a kiválasztott versenyszámok leosztásán.
1.1 Részletes szabályismertetés
http://kajakkenusport.hu/sarkanyhajo/dokumentumok/msb-versenyrendszer/

1.2 Csapatösszetétel






A hajóban a legénység létszáma minimum 8 fő+kormányos+dobos,
Mix: a legénység, minimum 4 fő női versenyzőből áll,
Férfi: a hajóban csak férfiak evezhetnek,
Női: a hajóban csak nők evezhetnek,
Nevezhető tartalékok száma: 2 fő

1.3 Korosztályok





senior:
junior (U18): Az első év, amikor ifjúsági korosztályban egy versenyző indulhat,
az az év, amelyre a versenyző 15. születésnapja esik, és az utolsó év, amikor
ifjúságiként indulhat az az év, amelyben a 18. születésnapja van.
masters: 40+: Az első év, amikor masters korosztályban egy versenyző
indulhat, az az év, amelyre a versenyző 40. születésnapja esik.

1.4 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 kormányosnak és a dobosnak nem kell a csapattal azonos neműnek lennie.

2. Magyar Sárkányhajó Bajnokság, Premier kategória
A Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2018-os kiírásának harmadik fordulójára a Premier
kategória besorolása a 2018. évi Bajnoki pontszámok alapján történik. Azok a csapatok,
amelyek nem szerepelnek a ponttáblán, de tagjai versenyzési engedéllyel rendelkeznek, a
2017. évi ponttábla végére kerülnek 0 pontszámmal.
2.1 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.

2.2 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

2.3 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.

2.4 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,
A Magyar Kajak – Kenu Szövetség valamely tagszervezeténél tagság 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 nyolc evezősnek annál az egyesületnél kell
érvényes jogviszonnyal rendelkeznie, amelynek színeit a csapat képviseli.

Nevezés
Magyar Kajak – Kenu Szövetség
E – mail: melinda.patyi@mkksz.hu

Nevezési határidő
Nevezési lap: 2018. június 22. (péntek 12:00)
(A névszerinti nevezés az online nevező rendszerbe kell leadni:
http://dragonboat.digicorp.hu - oldalon.)
Név szerinti nevezés leadási határideje: 2018. június 26. (kedd 12:00)

Nevezési díj
12.000,- Ft/fő/év, ami a kiváltóját a Magyar Sárkányhajó Bajnokság öt fordulóján való
indulásra jogosítja fel, vagy 3.000,- Ft/fő/forduló, ami a kiváltót az adott versenyen való
indulásra jogosítja fel. Az éves versenyzési engedélyt csak és kizárólag előre leadott
névsorral és az évad megkezdése előtti kifizetéssel lehet kiváltani 2017.05.11-ig, azt
követően csak az egyszeri versenyzési engedély kiváltására van lehetőség.

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
Szolnoki 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 díj étkezést nem
tartalmaz.

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

