Decathlon Tavi Napok Tiszafüred
Sárkányhajó Roadshow
Tiszafüred
2016. augusztus 06.

Roadshow általános leírás
Idén ismét megrendezésre kerül a Sárkányhajó Roadshow versenysorozat. A program,
amely az érdeklődők minden igényét kielégíti. Egy hangulatos, varázslatos
környezetben zajló versenysorozat tele izgalommal és szenvedéllyel. A versenyzők
átélhetik mindazt, amit a professzionális sportolók versenyről versenyre.
A 2009-ben elindult sorozat célja, hogy ne csak a versenyzők számára biztosítson
lehetőséget a bajnoki cím megnyerésére, hanem települések, cégek, vállalatok csapatai
is megmérettethessék magukat a sárkányhajózás sportágban. Az esemény az elmúlt
években nagy népszerűségnek örvendett országszerte, ami elősegítette a sportág
népszerűsítését és több helyszín bekapcsolását a sorozatba. A Magyar Kajak-Kenu
Szövetség kiemelt figyelmet fordít a sorozatra, hogy minél több helyszínre és
emberhez eljusson ez a sportág és versenyei.
A Sárkányhajó Roadshow lehetőséget nyújt amatőr sportolók számára, hogy
nemzetközi versenyen is kipróbálhassák magukat.
Az eseménysorozat 7 állomáson kerül megrendezésre. A helyi selejtezők első három
helyezettje kvalifikálja magát az országos döntőbe. Az országos döntő a Sárkányhajó
Magyar Nagydíj keretében kerül megrendezésre 2016. szeptember 17-én. A bajnoki
cím megnyerése egyben részvételt jelent a 2017-ben rendezett szegedi Európa
Bajnokságon, a cégek közötti verseny kategóriájában.
A sárkányhajó Roadshow a Decathlon Tavi Napok keretein belül kerül megrendezésre.
A sárkányhajó versenyen kívül rengeteg program várja a versenyzőket, érdeklődőket az
egész hétvége folyamán.

Helyszínek, időpontok
Az egyes települések a régiójukhoz tartozó helyszínen megrendezett selejtezőkön
indulhatnak a döntőbe jutásért. Amennyiben egy legénység nem a saját településéhez
tartozó régióban indul, az eredménye helyi szinten érvényes, de nem jut tovább a
döntőbe. Ilyen esetben a következő helyezett jut tovább.
•
•
•
•
•
•
•

Győr – 2016. május 07.
(Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye)
Nagykanizsa – 2016. június 04.
(Zala megye, Tolna megye, Baranya megye)
Balatonfüred – 2016. június 25.
(Veszprém megye, Somogy megye, Fejér megye)
Tokaj – 2016. június 25.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Vásárosnamény – 2016. július 23.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Budapest – 2016. július 30.
(Budapest)
Tiszafüred – 2016. augusztus 06.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Hajdú-Bihar megye)

A Tiszafüredi Roadshow állomás
Szervezők: City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület, Magyar Kajak-Kenu
Szövetség
Időpont: 2016. augusztus 06.
Helyszín: Tiszafüred, szabadstrand
Kapcsolattartó: Virág Tibor
Elérhetőség: kajakvirag@gmail.com tel.: +36 20/258-9554

Továbbjutás a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezendő döntőbe
A helyi selejtezők első három helyezettje jut tovább Sukoróra, az országos döntőbe.
Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat)
Helyszín: Sukoró - Sárkányhajó Magyar Nagydíj

Versenyszámok – kategóriák
Települések
A legénység egy települést képvisel. A legénységnek más település lakója is tagja lehet,
de ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni, mely helység képviseletében
indulnak. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia. Az első három
helyezett továbbjut a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezett országos
döntőbe.

Cégek/Baráti Társaságok
A legénység egy céget, vállalatot képvisel. A legénységnek tagja lehet más cég
dolgozója is. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia. Az első három
helyezett továbbjut a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezett országos
döntőbe.

Legénység
A versenyben a csapat összeállításának az alábbiaknak kell megfelelni:








minimum 16, maximum 20 fő (páros számú evezős)
csapatonként minimálisan 8 fő női versenyző
1 fő dobos
1 fő kormányos, melyet biztosítunk minden hajó számára
(Amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban esetlegesen
keletkezett károk fedezetére 10.000 Ft kauciót kérünk.)
maximum 2 fő tartalék
A hajóban mentőmellény viselése kötelező, melyet a szervezők bocsátanak a
résztvevők rendelkezésére.
A települések és Céges kategóriában a legénységnek maximum 3 fő olyan tagja lehet (a
dobost is beleszámítva), aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyrendszerében a
2014-es vagy a 2015-ös évben versenyzési engedélyt váltott ki.
Cserelehetőség




A nevezési lapon feltüntetett legénység összeállítása a selejtező során nem változhat.
Az országos döntőben résztvevő egységek összetétele maximum 4 fővel térhet el a
selejtezőn résztvevő csapat legénységétől.
Szükséges dokumentumok
Nevezési lap és az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, melyet a részletes
versenykiírással megküldünk.

A szabályok






A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos sárkányhajó
szabályai szerint történik.
A fent előírt dokumentumok (nevezési lap, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat)
hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen.
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság részéről történő
sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított
pályabeosztással történik.
Versenytáv: 200 m
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A
rendezők hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat mindenki
részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.
Nevezés
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjáról letölthető nevezési lappal, a
sarkanyhajo@mkksz.hu e-mail címre.
Nevezési díj:





Cég/Baráti társaság, Település kategória: 500 Ft / fő
Magyar Kajak-Kenu szövetség Bankszámlájára: 12100011-10208869 (GRÁNIT BANK)
Megjegyzésben: csapatnév, esemény megnevezése, helyszíne
A nevezési díj tartalmazza:








hajóhasználat,
lapáthasználat (igény esetén),
mentőmellény a legénység részére,
kormányos,
belépés a versenyzői területre,
egészségügyi szolgálat.

Díjazás
A régiós versenyeken minden kategória külön kerül díjazásra. Minden dobogós
versenyző érmet kap.
A települések, cégek/baráti társaságok versenyeinek továbbjutó csapatai a sukorói
döntőben a következő díjazásban részesülnek.
1. helyezett - 3 napos csapatépítő tréning
(Kolonics György Vízisport Központ (30 fő-ig)
2. helyezett - 2 napos vízitúra (30 fő-ig)
3. helyezett - Sportruházati felszerelés
Egyéb tudnivalók
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 az
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 átöltözésre a pálya területén kijelölt hely áll a rendelkezésükre. Aki
teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire
mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős
időjárás esetére mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny,
eső esetén sem marad el!
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén büfé, gasztro sétány található, ami gondoskodik a résztvevők,
valamint a nézők kiszolgálásáról, étkeztetéséről. A nevezési díj étkezést nem tartalmaz.

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

