Évadnyitó SUP Kupa 2018
Csepel
2018. május 1.
Szervezők:
SUP Race Hungary
MKKSZ

Támogatók:
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
MKKSZ

Helyszín:
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe (1213 Bp. Hollandi út 16. )

Versenyszámok:

200m sprint (felfújható/merev board) női/férfi
2000m fordulókörös (felfújható/merev board) női/férfi

Korcsoportok: minden kategóriában

15-30 év
30-45év
45+év masters

( Ha egy korcsoporton belül nincs meg a minimum 3 fő akkor összevonásra kerül másik
korcsoporttal

Előzetes program:
Helyszíni nevezés,
Eligazítás, szabályok ismertetése,
200 m futam,
2000m futam,
Eredményhirdetés
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Nevezési díj:
Előnevezéssel április 25-ig 2000 Ft/fő
Helyszíni nevezéssel május 1-én reggel 9 óráig 4000 Ft/fő
Nevezési díjat minden esetben a verseny napján, a helyszínen kell fizetni.
A díj tartalmazza az orvosi biztosítást, a hivatalos versenybírói munkát, az egyesületre való
belépés lehetőségét, mosdó használatát.

Nevezés:
A supracehungary@gmail.com email címre várjuk a nevezésedet. Itt tudsz kérni nevezési
lapot és felelősségvállalási nyilatkozatot. A kitöltött dokumentumot küld vissza a megadott
email címre és hozd magaddal a verseny napján.

Versenyrendszer:
A 200 méteres versenyen a nevezők számától függően a korcsoportok külön vagy egyszerre
indulnak. A 2000 méteres távon mindenki egyszerre rajtol, álló helyzetből a start bója
vonalától rajt vezényszóra. 500 méteres egyeneseket tesznek meg 3 fordulóval.

Felszerelés:
Mindenki saját deszkával és lapáttal versenyezhet, ha nincs 3000 Ft/lapát, deszka ellenében
tudunk neked biztosítani a verseny idejére.
Ha csak látogatóként jössz a rendezvényre, akkor ingyen kipróbálhatod a LIQUID CITIZEN
deszkáit.

Díjazás:
A versenyen dobogós helyezést elérő versenyzők éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb:
A SUP versennyel egy időben és azonos helyszínen az MKKSZ által megrendezésre kerül az
évadnyitó sárkányhajó verseny is. Ezért megkérünk mindenkit, hogy legyetek tekintettel a
sporttársaitokra.
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Pontosság:
Megkérünk mindenkit hogy időben, legalább 1 órával rajt előtt érkezzen meg a helyszínre. 1
5 perccel a futam előtt mindenkinek a kijelölt vízre szálló helyen kell sorakoznia és le kell
jelentkeznie a célbírónál.

Öltözködés:
A versenyzőknek a Csepeli KKE mosdói és zuhanyzói rendelkezésre állnak. Aki teheti, a
zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki
maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem vállalnak.
A verseny, eső esetén sem marad el!

Parkolás:
Közterületen, az egyesület előtti útszakaszon. (Az egyesület területére beállni nem lehet.)

Étkezés, ellátás:
A verseny helyszínén büfé üzemel és gulyásleves készül bográcsban. A nevezési díj étkezést
nem tartalmaz.

További információk:
E-mail: supracehungary@gmail.com
Tel.: Nagy Szabolcs +36 70 3133509
Facebook: Sup Race Hungary

Szeretettel várunk mindenkit az idei év első versenyére!
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