Sulisárkány versenykiírás

Program célja





A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
A tanév „Sulisárkány Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
A kajak-kenu sport alapjainak megismertetése a lehető legtöbb általános iskolás
gyerekkel.

Területi helyszín rendezője
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület

Területi elődöntő időpontja
2018. június 8. 9:00

Területi elődöntő helyszíne
Tiszaújváros, városi Dísz-tó

Országos döntő helyszíne és időpontja
Időpont: 2018.09.07
Helyszín: Fadd- Dombori
Az országos döntő a Sárkányhajó Nagydíj keretein belül lesz megrendezve.

Kapcsolattartó
Bardóczi Krisztián +36 30 4458 497
Bacsa Ferenc
+36 30 3248 839

Kategóriák
4. osztály
Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 4. osztályos tanulói.
(10 éves korig)
1. Korcsoport:
Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 5-6. osztályos tanulói.
(10-12 éves korig)
2. Korcsoport:
Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 7-8. osztályos tanulói.
(12-14 éves korig)
3. korcsoport:
Középiskolák 2017/2018 tanévének 9-13. osztályos tanulói.
(15-19 éves korig)

Csapat összetétel
10+1 fős vegyes (maximum 8 fő fiú és minimum 2 fő lány evezős!)
+2 fő tartalék +1 fő a dobos.
A tanulók csak egy csapatba nevezhetők. A kajak-kenu sportágban igazolással
rendelkező gyerekek közül csapatonként legfeljebb 2 fő nevezhető, akiket a nevezési
lapon az egyesület megnevezésével meg kell jelölni.

Szükséges dokumentumok
Nevezési lap és a szülői hozzájárulási nyilatkozat, melyet a részletes versenykiírással
megküldünk, valamint a nevezési lap megküldése után a név szerinti nevezési lap.

Nevezés
A részletes versenykiírást és a nevezés részleteit az egyes régiós versenyek rendezői
küldik meg az iskoláknak.

A verseny lebonyolítása
A verseny távja 200 méter
A verseny célja, hogy a csapatok minél gyorsabban, a többi csapatot megelőzve
teljesítsék a versenytávot. A szövetség a nevezések beérkezése után dönt a területi
csoportok kialakításáról, a lebonyolítás módjáról. A területi döntőkből
korcsoportonként az első három helyezett jut tovább az országos döntőbe.

Díjazás
A régiós versenyeken és az országos döntőn az első három helyezett csapat tagjai
éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb






A csapatok ruházata egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó). Az időjárásnak
megfelelő, a vízisporthoz szükséges ruházat, ill. több váltóruha, cipő, papucs ajánlott.
A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott elektronikus nevezési lapot az
egyéb igazolásokkal együtt adják le a felelős rendezőnek.
A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszínekről az
érintetteket elektronikus levélben értesítjük.
A beosztások és a versenyek részletes forgatókönyve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
honlapján – www.kajakenusport.hu – is olvashatók, letölthetők lesznek.
Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség szabályzata szerint kell eljárni.

