Sárkányhajó Roadshow 2017
Ráckeve, 2017. július 29.
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.
Helyszín, időpont
Helyszín: Ráckeve Dunai Strand, (Ráckeve Dömsödi út 2.)
Időpont: 2017. július 29.
A Ráckevei Roadshow állomás
Kapcsolattartó: Foki Vilmos (20 529-64-65)
Elérhetőség: fokivster@gmail.com
Nevezési határidő: 2017. július 26.
Szervezők
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Ráckeve Város önkormányzata
Ráckeve Városi Sportegyesület
Kiskunlacházi DSE
A verseny lebonyolítása
Versenyrendszer
A Sárkányhajó Roadshow 2017. ráckevei versenyén 22 fős csapatok mérkőznek egymással
különböző kategóriákban.
A ráckevei versenyen 200 méteres távon, az ICF (Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség)
sárkányhajó versenyszabályai szerint kerül megrendezésre.

Előzetes program
Szombat:

11.00 - 12.30
12.30 – 12.45
13.00 – 17.00
17.00 – 17.30

Érkezés, helyszíni regisztráció
Technikai értekezlet
Roadshow Verseny
Roadshow eredményhirdetés

Csapatösszetétel
20 Fős MIX
 a hajóban a legénység létszáma 20 fő (minimum 16 fő) + kormányos + dobos,
 vegyes legénység, minimum 8 fő női versenyzőből áll,
 korosztályi megkötés nincs
 mentőmellény viselése kötelező
Nevező csapatok összetétele





Legénység: 20 fő
Dobos: 1 fő
Kormányos: 1 fő
Tartalék: 4 fő

Kormányos



Minden csapat, versenyezhet saját kormányossal, egyébként szervezők a kormányost
biztosítják.
A kormányosnak legalább az adott verseny évében be kell töltenie a 18. életévét

Cserelehetőség


A nevezési lapon feltüntetett legénység összeállítása a selejtező során nem változhat.

Versenytáv


200 méter

Kategóriák





Cégek – Települések (1-3 csapat kijut az országos döntőre)
Iskolás 5-6 osztályos korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)
Iskolás 7-8 osztályos korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)
Középiskolás korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)

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.
Cégek
A legénység egy céget, vállalatot képvisel. A legénységnek tagja lehet más cég dolgozója is.
A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia.
Mentőmellény viselése kötelező!!!
Nevezés (mellékelt nevezési lapon)
Nevezési díj: Iskolás kategóriák ingyenesek
Cégek-települések, előnevezéssel 10.000,- Ft/csapat
Helyszíni nevezésnél: 15.000,- Ft/csapat
Részvételi díj befizetésének módja: Készpénzfizetés, a helyszínen, verseny megkezdése
előtt.
Előnevezés határideje: 2017. július 26.
Nevezés leadása e-mailben: fokivster@gmail.com e-mail címre.
A nevezési díj tartalmazza






hajó használata
lapát használata
mentőmellény a legénység részére
kormányos
egészségügyi szolgálat

Díjazás
Minden kategóriában az első három helyezett csapat versenyzői érem díjazásban részesülnek.
Egyéb tudnivaló
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan két 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 a helyszín területén üzemelő WC-i állnak rendelkezésre. Aki teheti, a
zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki
maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás esetén
mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny eső esetén sem marad
el!
Száraz ruháról senki ne feledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a legénységek tagjai
összefröcskölik egymást!
Parkolás
Parkolás a kijelölt helyen.
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén étterem, büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők, valamint a
nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről. A nevezési díj az étkezést nem
tartalmaz.

Találkozzunk július 29-én, szombaton a ráckevei Duna-parton!

