VI. AQUAWORLD KAJAK-ERGOMÉTERES KUPA
Budapest, 2017. február 4.
Az eseményről általában
Az előző évek sikeres AQUAWORLD Kajak-ergométeres és Medencés Sárkányhajó
Kupái után a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Aquaworld Hotel és Élményfürdő
Zrt. 2017-ben immár hatodik alkalommal rendezi meg hagyományos vízi showját.
A rendezvényen az ergométeres és sárkányhajó versenyeken kívül bemutatókkal,
gyakorlati (kajak, rafting, ergométer) kipróbálási és versenyzési lehetőségeken
keresztül szeretnénk megismertetni az Aquaworld látogatóit a kajak-kenu sportággal.

Helyszín

Aquaworld Resort Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.
www.aquaworldresort.hu

Rendezők

Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Aquaworld Hotel és Élményfürdő Zrt.

Tervezett program
08.00 – 09.15

érkezés – regisztráció

10.00 – 16.00

versenyek

Végleges programot és versenyműsort a nevezések lezárása után küldünk a
csapatoknak.
Nevezés
A mellékelt „ergometer_bajn_nev_lap_2017” nevezési lapon, a versenyzők nevének és
egyesületének, valamint születési évszámának feltüntetésével. A nevezési lapon a
csapattal érkező edző, kísérő nevét is fel kell tüntetni, az Aquaworldbe történő
beléptetéshez.
A versenyre rendelkezésre álló idő szűkössége miatt, csak korlátozott számú nevezést
tudunk elfogadni, ezért kérjük a nevezési határidő pontos betartását. Amennyiben
valamely versenyszámra túlzottan sok nevezés érkezik, az MKKSZ szakmai vezetése
a 2016. évi eredmények alapján dönthet a résztvevőkről.
Sportorvosi igazolás
A versenyen résztvevőknek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi (háziorvosit is
elfogadunk) igazolással, amelyek meglétéről a csapatvezetőknek nyilatkozatot kell
leadnia.
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Nevezési határidő:

2017. január 27. 16.00 óra, az MKKSZ-be

Postán:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 1138 Budapest, Latorca u. 2.

E-mail:

verseny@mkksz.hu

Versenyszámok
Férfi felnőtt 1000 méter
200 méter
Női felnőtt

500 méter

Férfi ifjúsági 1000 méter
Női ifjúsági

500 méter

Lebonyolítás
A verseny 6db, egymás mellett elhelyezett WEBA típusú, fix üléses kajak-ergométeren
zajlik, előfutamos rendszerben. 1000 és 500 méteren az előfutamok során a legjobb 6
időt elért versenyző a döntőbe kerül. 200 méteren az előfutamok időeredménye alapján
két középfutam kerül megrendezésre, amelyekből szintén a 6 legjobb időt elért
versenyző kerül a döntőbe.
A futamok során a verseny állásáról a versenyzők monitoron, míg a közönség kivetítőn
kapnak folyamatos tájékoztatást (lásd az alábbi ábrát).

Díjazás
Minden versenyszámban az 1-3 helyezettek éremdíjazásban, a győztesek további
tárgyjutalomban részesülnek.
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Beléptetés
Az ergométeres versenyre érkező csapatok vezetője, edzője, az Aquaworld aulájában
kihelyezett regisztrációs pultnál veheti át a csapattagok és kísérőik (csapatonként 2 fő,
10 fő feletti induló esetén további 1 fő), a nevezési lapon előzetesen igényelt belépőit,
vouchereit. A pénztáraknál a voucherek bemutatásával mindenki chippel ellátott
karórát

kap,

amelyek

jogosítanak

a

belépésre,

valamint

a

létesítmény

alapszolgáltatásainak egész napos igénybevételére (medencetér és csúszdák
használata), azonban nem jogosítanak az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl.
szaunavilág, stb). A létesítmény területén, az egyéb szolgáltatások igénybevételekor
(büfé, szaunavilág, stb.), semmilyen készpénzes kifizetésre nincs lehetőség. A
szolgáltatások ellenértékét kilépéskor, az órán tárolt számlák alapján kell kifizetni,
melyre a szervezők nem vállalnak fedezetet.
Részletekért látogass el a hivatalos honlapra: www.aquaworldresort.hu

Felszerelés
A medencetér területére belépni kizárólag papucsban, vagy mezítláb lehet!
Azok a versenyzők, akik versenyezni tornacipőben szeretnének, cipőjüket megtisztított
- nem a futóedzés után sárosan elrakott - állapotban, táskájukban vihetik be a
medencetérbe és azt csak az ergo futam idejére vehetik fel.

Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén több vendéglátó egység üzemel, melyet térítés ellenében
igénybe lehet venni (belépő karórán tárolva a fogyasztást).

Parkolás
Az AQUAWORLD előtti parkoló egész nap ingyenesen használható.

Figyelem!
A versenyen résztvevők és kísérőik, mint azt az előzőekben már leírtuk,
térítésmentesen vehetik igénybe az Aquaworld alapszolgáltatásait a verseny alatt és
utána is. Azonban ezeket a szolgáltatásokat, eszközöket mindenki csak saját, illetve
egyesülete, kísérője felelősségére használhatja, az esetleges balesetekért, károkért a
rendezők felelősséget nem vállalnak!

