MEDENCÉS KAJAKPÓLÓ KUPA
Budapest, 2018. április 28.

Szervező
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Nagymarosi Kajakpóló SE

Helyszín
Váci Uszoda és Strandfürdő
2600 Vác, Ady Endre stny. 16.

A versenyről általában
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Nagymarosi Kajakpóló SE közösen, rendezi meg a
szezonnyitó Medencés Kajakpóló Kupát.

Tervezett program
08.00 – 08.30
09.00
09.30 – 15.00
15.30

érkezés – regisztráció
technikai értekezlet
verseny
eredményhirdetés

Végleges programot és versenyműsort a nevezések lezárása után küldünk a csapatoknak.

A verseny lebonyolítása
A nevezett csapatok csoportokra bontva körmérkőzéseket játszanak, melynek első és második
helyezettje jut tovább. A továbbjutó csapatok egyenes kieséses rendszerben versenyeznek
tovább.

Legénység
A versenyen csapatonként 9 fő nevezhető, + 1 fő kísérő edző
Korosztályok: U15, felnőtt
Kategóriák: Női, férfi
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Nevezés
Előzetes nevezés
A meghívott csapatoknak legkésőbb 2018. április 22-ig részvételi szándékukat az
adamkrisztian72@gmail.com email címen kell jelezni.

Névszerinti nevezés
A névszerinti nevezést a mellékelt nevezési lapon kell leadni, egyúttal a csapattal érkező kísérő
személyek nevét is itt kell feltüntetni. A határidőn túl leadott nevezéseket nem áll módunkban
elfogadni.
Határidő

2017. április 24. (szerda 12:00)

Leadás

adamkrisztian72@gmail.com

Nevezési díj
Nevezési díj nincs.

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 csapatkapitányok az uszoda aulájában kihelyezett regisztrációs pultnál vehetik át az
előzetesen igényelt létszámú karszalagot. A nevezett és regisztrált 9 fős csapatok + az egy fő
edző a karszalag felmutatásával ingyenes belépésre jogosultak. A csapatokat kísérő szülők,
nézők kedvezményes (500 Ft/fő) kísérő napijegyet tudnak megváltani a pénztárakba.

Díjazás
A versenyen az első háromhelyezést elérő csapat tagjai érmet kapnak.

Felszerelés
A csapatok csak egységes, azonos színű szerelésben versenyezhetnek.
Kötelező felszerelés: sisak, azonos színű mellény, spricdeck
A hajóról és lapátról mindenki maga gondoskodjon. Az létesítmény higiéniai előírásai miatt, a
hajókat CSAK megtisztítva lehet a medencében használni.
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A medencetér területére belépni, kizárólag papucsban vagy mezítláb lehet.

Egyéb tudnivalók
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, a végleges időrendnek megfelelően
érkezzen. Mivel a program meglehetősen szoros, aki lekési a futamát, azt nem tudjuk
megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
A technikai értekezleten kötelező a részvétel!

A felkészüléshez jó munkát, a versenyzéshez sok sikert kívánunk 

A szervezők

