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A versenyről általában
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Aquaworld Budapest Élményfürdő közösen,
nagyszabású vízi show keretében rendezi meg a 2017. évi AQUAWORLD Kajak-Ergométeres
és Medencés Sárkányhajó Kupát.
A rendezvényen az Aquaworld látogatóit bemutatókkal, gyakorlaa kipróbálási és versenyzési
lehetőségen keresztül szeretnénk megismertetni a sportággal.

Terveze` program
08.00 – 08.30
09.00 – 09.15
10.00 – 16.00
16.00 – 16.30

érkezés – regisztráció
technikai értekezlet
verseny
eredményhirdetés

Végleges programot és versenyműsort a nevezések lezárása után küldünk a csapatoknak.

A verseny lebonyolítása
A versenyen 16 meghívoA csapat vesz részt. A csapatok 4 csoportra bontva körmérkőzéseket
játszanak, melynek első és második helyezeAje jut tovább. A nyolc továbbjutó csapat egyenes
kieséses rendszerben versenyez tovább.
A csoportmérkőzéseket követően, egyenlő állás (körbe verés) esetén a jobb időeredményt
elérő csapat jut tovább.
A hat fős egységek egymással szemben foglalnak helyet a sárkányhajóban, a három utolsó
sorban. A rajt vezényszó elhangzása után a cél, hogy a csapatok a bójákkal kijelölt vonalig
elmozdítsák a hajót, eltolva az ellenfelet.
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Legénység
A versenyen mindenki azonos, vegyes kategóriában indul.
Létszám

6 fő, maximum 4 férﬁ + minimum 2 nő (egy versenyző csak egy
csapatban versenyezhet)

Tartalék

maximum 2 fő

Korosztály

nincs megkötés

Nevezés
A versenyen történő részvétel, a korlátozoA rendelkezésre álló idő miaA meghívásos alapon
történik. A csapatok meghívása a 2016. évi Sárkányhajó Magyar Bajnoki ponAáblázata
alapján történik.

Előzetes nevezés
A meghívoA csapatoknak legkésőbb 2017. január 25-ig részvételi szándékukat a
sarkanyhajo@mkksz.hu email címen vissza kell jelezni. Amennyiben a megadoA határidőig
nem érkezik visszajelzés, a csapat nem vehet részt a versenyen.

Névszerina nevezés
A névszerina nevezést a mellékelt nevezési lapon kell leadni, egyúAal a csapaAal érkező
kísérő személyek nevét is iA kell feltüntetni. A határidőn túl leadoA nevezéseket nem áll
módunkban elfogadni.
Határidő

2017. január 30. (hélő 12:00)

Leadás

melléklet: aquaworld_sarkanyhajo_nev_lap_2017.xls
cím: Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 1138 Budapest, Latorca u. 2.
email: sarkanyhajo@mkksz.hu

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat
A versenyen kizárólag olyan személy vehet részt, aki kitöltöA és aláírt egyéni felelősség
vállalási nyilatkozatot ad le érkezéskor a regisztrációs pultnál. A nyomtatványt a nevezeA
csapatok mellékletben megkapják.
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Beléptetés
A csapatkapitányok az Aquaworld aulájában kihelyezeA regisztrációs pultnál veheak át a
nevezési díj beﬁzetését követően a csapaAagok és az előzetesen igényelt kísérő jegyek
vouchereit. A pénztáraknál a voucherek bemutatásával igényelhető 50%-os kedvezmény a
kísérő napijegyek megvásárlásakor. A nevezeA 8 fős csapatok a voucher felmutatásával
ingyenes belépésre jogosultak.
Belépéskor mindenki chippel ellátoA karórát kap. 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.

Részvételi díjak
A részvételi díjak (nevezési díj és kísérő jegy), melyek egyenértékűnek tekinthetők a napijegy
kiváltásával, jogosítanak a létesítmény alapszolgáltatásainak igénybevételére (medencetér és
csúszdák használata) és azonban nem jogosítanak az egyéb szolgáltatások igénybevételére
(pl.: szaunavilág).
Részletekért látogass el a hivatalos honlapra:hAp://www.aquaworldresort.hu/hu/aquaworld/
arak_es_nyitva_tartas

Nevezési díj
A nevezési díj beﬁzetése jogosít a sárkányhajós versenyen történő részvételre és a
létesítmény alap szolgáltatásainak igénybevételére.
16.000. – Ft / csapat, amely 8 fő belépésére jogosít

Kísérőjegy
Hozzátartozók és kísérők számára, az Aquaworld hivatalos honlapján található napijegyek 50
% kedvezménnyel megvásárolhatók.
A kedvezményre kizárólag, a nevezési lapon név szerint feltünteteA személyek jogosultak. A
nevezési lapon nem szereplő személyek, a teljes árujegy kiﬁzetésével tudnak belépőt váltani.
Egy csapat, maximum 20 fő számára válthat kísérőjegyet.

Díjazás
A versenyen az első háromhelyezést elérő csapat tagjai érmet kapnak.
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Felszerelés
A csapatok csak egységes, azonos színű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A
rendezők hajót és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Az létesítmény higiéniai előírásai
miaA, saját lapát használata nem megengedeA. A medencetér területére belépni, kizárólag
papucsban vagy mezítláb lehet.

Egyéb tudnivalók
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, a végleges időrendnek megfelelően
érkezzen. Mivel a program meglehetősen szoros, aki lekési a futamát, azt nem tudjuk
megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
A technikai értekezleten kötelező a részvétel!

Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén több vendéglátó egység üzemel, melyet térítés ellenében igénybe lehet
venni.

A felkészüléshez jó munkát, a versenyzéshez sok sikert kívánunk ☺

A szervezők

