Versenykiírás:
20. Viharsarok Kupa
Kajak-, kenu és
sárkányhajó népszerűsítő
verseny
SZOMBAT ESTE FELLÉP a
Hevesi Happy Band zenekar!
IDŐPONT: 2018. augusztus 25-26.
HELYE: Gyomaendrőd, Szabad Strand, Hármas - Körös
RENDEZŐ: Körös Kajak Sportegyesület
NEVEZÉSI CÍM: E-mail: koroskajak@koroskajak.hu
NEVEZNI: 2018. augusztus 20. 16 óráig, a közzétett nevezési lapon lehetséges.
A nevezési lapokat a koroskajak@koroskajak.hu címre kérjük megküldeni!
KOROSZTÁLYOK:

- leigazolt: U10-U23 kajak és kenu
- szabadidős: U8-U16 kajak és kenu
- egyetemista és szabadidős (19-34 év között, akik 2018-ben nem indultak
válogató versenyeken) kajak, kenu
- masters (35 év felett, akik 2018-ban nem indultak válogató versenyeken)
kajak, kenu
VERSENYSZÁMOK, INDULÁSI LEHETŐSÉGEK:
SZOMBATON: kb. 12ó-18ó-ig
U10-U23-ig 2000 m egy db indulási lehetőség mk-1 vagy K-1
IFI és U23, Egyetemista és szabadidős, masters 200 m egy db indulási lehetőség K-1
edzők 200 m K-1
szűlő-gyermek 200 m páros (K-2 vagy mk-2, C-2, apa-fia, apa-lánya, anya-fia, anya-lánya)

VASÁRNAP: 9ó-14ó-ig
Gyermek U10-U12: 1 versenyszám:500 m egyes vagy páros
Kölyök U13: 2 versenyszám: 500 m egyes és páros
Kölyök U14: 2 versenyszám: 500 m egyes és páros
Serdülő U15-U16: 2 versenyszám: 500 m egyes és páros
IFI U17-18: 2 versenyszám: 500 m egyes és páros
U23: 2 versenyszám: 500 m egyes és páros
Szabadidősök U8-U16: 1 versenyszám 500 m. egyes
Egyetemista és szabadidős: 3 versenyszám: 500 m. egyes és páros és páros mix
Masters: 3 versenyszám: 500 m. egyes és páros és páros mix
sárkány hajó futamok 200m

Díjazás: érem + meglepetés ajándék
gyermek, kölyök 1-6 helyezett
Serdülőtől 1-3 helyezett
A legeredményesebb egyesület megnyeri a Viharsarok Kupát.
Sárkányhajó futamok (200 m) vasárnap délután kb.: 14 órától kerülnek
megrendezésre. Várjuk egyesületek, munkahelyi kollektívák, amatőr csapatok
jelentkezését, ( bármilyen összetételben, 16 – 20 fő/hajó + dobos.) Sárkányhajót,
kormányost, mentőmellényt biztosítunk.
Nevezési díj: 2018. aug 24-én 20 óráig elküldött nevezés esetén 5000Ft/csapat,
melyet a helyszínen lehet befizetni. Helyszíni nevezés esetén 10000Ft/csapat.
A nevezéseket a koroskajak@koroskajak.hu címre csapatnév megjelölésével kérjük.
Díjazás: emlékérem, + 1. helyezett felnőtt kategóriában : egy rekesz sör, gyermek
kategóriában ajándékcsomag.
Parkolás
Az ártérre csak a hajószállító vontákat tudjuk beengedni. Parkolási lehetőség a gát
tövében, ill. a környező utcákban.
Sátrazási lehetőség
Az ártérben lehetőség van ingyenesen sátorozásra, a sátorhelyek közelében vízvételi
lehetőség van. Ugyanitt toi-toi konténerek lesznek elhelyezve.
Zuhanyzási lehetőség a helyszínen minimális.

Egyéb szálláslehetőség: (egyéni szervezésben)
- Liget Gyógyfürdő és Kemping +36 66 386 039
- Kollégium: +36 70 600 8587
- Gyomaendre.hu/hu/szallashely
Vendéglátás
A verseny mindkét napján működik büfé a helyszínen, ahol hideg italok, jégkrém
kapható.
Egyéb étkezési lehetőségek: (egyéni szervezésben)
- Liget Étteremben korlátlan ételfogyasztás, 1390Ft/fő
tel.:66/386 488
- Helyszínre csoportnak meleg étel kiszállítás, előzetes (min. 3 nappal előtte)
egyeztetés alapján: Gschwindt Mónika: +36 20 439 1977
- Pavilon Étterem és Pizzéria, pizza kiszállítás: tel.: +36 70 4249277

Kérlek benneteket, hogy a következő elérhetőségen jelezzétek, hogy
hány sátornak szeretnétek helyet, 2018.aug. 21-én kedd 18 óráig!
Tímárné Tandi Gyöngyi tel.: +36 30 938 0322 vagy
koroskajak@koroskajak.hu e-mail címen

SPORTBARÁTI ÜDVÖZLETTEL: Tímárné Gyöngyi
A verseny helyszíne
Gyomaendrőd

Budapest,Szarvas
felől
Békés felől

