Vass István emlékverseny
Évadnyitó Sárkányhajó Kupa 2018
Csepel
2018. május 1.
Szervezők
Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség
HELYSZÍN
1213 Budapest, Hollandi út 16.
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe

1, A Vass István emlékverseny
Kedves versenyzők, idei évben is megrendezésre kerül a masters kenu-kajak emlékverseny
Vass István emlékére! Szeretettel várunk mindenkit! Kérlek benneteket, hogy vegyetek részt
a versenyen is ahol most nemcsak az eredmény, hanem a részvétel számit.
Versenyszámok:

K-1 férfi 200 m
K-1 női 200m
C-2 férfi 200m

Korcsoportok: minden kategóriában:

40-49 év
50-59 év
60+ év

Előzetes program
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
10:00 – 11:40
12:00

Érkezés
Technikai értekezlet
Futamok
Eredményhirdetés

NEVEZÉS:
A nevezéseket az alábbi email címre várjuk: melinda.patyi@mkksz.hu
Nevezési határidő: 2018. április 25 (szerda), helyszíni nevezés nincs.
Nevezési díj NINCS.

M EGKÉRÜNK

MINDEN KEDVES VERSENYZŐT , HOGY HAJÓRÓL , LAPÁTRÓL MAGA GONDOS KODJON .
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2, A Sárkányhajó hosszú távú verseny
Versenyrendszer
A versenyen 22 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egy, mix kategóriában. A versenytáv
4000 méter, a rajtot egy 1000 méteres egyenes majd három 1000 méteres kör követi.
A versenyen a nevezők számától függően előfutamok is lebonyolításra kerülhetnek. Az
előfutamokban és a döntőben a hajók – maximum 6 – egyszerre indulnak.
A verseny az ICF (Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség) sárkányhajó versenyszabályai szerint
kerül megrendezésre.
A selejtezők továbbjutási rendszere
A továbbjutási rendszer a nevezők számától függően alakul és a verseny előtt kerül
kihirdetésre.
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással történik.
Kormányosról minden csapat maga gondoskodjon!!!
Előzetes program
11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
16:00 – 16:30
17:00

Érkezés
Technikai értekezlet
Előfutamok
Döntő
Eredményhirdetés

NEVEZÉS

A nevezéseket az alábbi email címre várjuk: melinda.patyi@mkksz.hu
Nevezési határidő:
Névszerinti nevezés:

2018. április 25. (szerda)
2018. május 1. (a névszerinti nevezési lapot a
nevező csapatok megkapják a nevezés után)

Nevezési díj

25.000.-Ft / csapat
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A nevezési díj tartalmazza
 hajó használata
 lapát használata (igény esetén előre jelezve)
 mentőmellény a legénység részére
 egészségügyi szolgálat
Nevezési díj befizetése
A nevezési díjat 2018. április 25.-ig (szerdáig) az alábbi bankszámlaszámára utalja minden
indulni kívánó csapat. Vagy a helyszínen készpénzzel lehet kifizetni. (számla igényt, kérjük
előre írásban jelezni a számlaadatok megadásával)
Bankszámlaszám:
16200182-11531430 (Römi KKSK, Reményi Péter)
Magnet Bank ZRT
A közlemény rovatba ezt írja be:
Sárkányhajó verseny – Csepel, nevezési díj - Csapat neve
DÍJAZÁS
A versenyen a dobogós helyezést elérő csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek.
LEGÉNYSÉG
A versenyen a csapat összeállításának az alábbiaknak kell megfelelni
 minimum 16, maximum 20 fő, de páros számú evezős
 minimálisan 8 fő női versenyző a hajóban
 1 fő dobos
 1 fő kormányos, aki 18. életévét betöltötte maximum 4 fő tartalék
Cserelehetőség
 A név szerinti nevezési lapon feltűntetett legénység az előfutamban és a
döntőben szabadon variálható.
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre
szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.
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EGYÉB TUDNIVALÓK
Felszerelés
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A rendezők
hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát
használata megengedett.
Az MKKSZ-nél versenyzői engedéllyel nem rendelkező indulók számára a mentőmellény
viselete kötelező!
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam
kezdete előtt érkezzen meg. Aki lekési a futamát (a futam előtt 25 perccel a csapatoknak a
kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt
nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
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:
Tel.:

melinda.patyi@mkksz.hu
+36 30-5606921
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