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Bevezető
A sárkányhajó sportág hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi években Magyarországon. A
szabadidős jelleg mellet kialakult a sárkányhajó versenysport vonal. 2014-es évben a Roadshow-t Magyar
Bajnoki Sorozattá alakítottuk át, igazodva a névvel a versenyek színvonalához. Versenyzőink egyre
profibbá válnak, azon versenyzők, aki néhány éve még a baráti és céges csapatok között indultak, mára a
sárkányhajó válogatott csapat tagjaként éremmel tértek haza az Európa- és Világbajnokságról.
Az 2017-es évben teljesített kimagasló létszámot, tőlünk kívülálló okok miatt, jövőre valószínűleg nem
tudjuk felülmúlni, vagy megtartani. Az IDBF szövetség által Szegeden megrendezésre kerülő Sárkányhajó
Világbajnokság miatt, a 2018-as szezonban kevesebb csapat és kisebb létszámok várhatóak a bajnoki
sorozatban, hiszen több csapat is jelezte, hogy a 2018-as programjukban az IDBF szegedi verseny fog
prioritást élvezni az ICF gainesville-i világbajnokságával szemben.

1

Nemzetközi verseny

Általános szabályok
Junior: 15-18 éves korosztály
Masters 40+: Az első év, amikor a versenyző versenyezhet a (40+) masterek között az az év, amelyben a
negyvenedik 40. születésnapja van.
Masters 50+: Az első év, amikor a versenyző versenyezhet a (50+) masterek között az az év, amelyben az
ötvenedik 50. születésnapja van.
A kormányos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 18. életévét.
A kormányosnak nem kell a legénységgel azonos neműnek lennie.
A dobos abban az évben versenyezhet először, amikor betölti 15. életévét.
A dobosnak nem kell a legénységgel azonos neműnek lennie.

1.1

ICF Sárkányhajó Világbajnokság – Gainesville (USA)

A várható csapatlétszám és az egyéni igények miatt, minden csapat maga intézi, szervezi a kiutazást, a
helyszínen való mozgást. Az akkreditációban, a vízumban és a szállás intézésében az MKKSZ szakmai
csapata segítséget nyújt a kiutazó válogatottnak. A nemzetközi versenyre való nevezést továbbra is a
szövetség intézi. A verseny mindenki számára önköltséges!
A verseny
megnevezése

Helyszín

Dátum

ICF Sárkányhajó Gainesville szeptember
világ-bajnokság
(USA)
13-16.

Korosztály

Versenytáv

Kategória

Hajóosztály

Junior, senior,
master,

200, 500,
2000 méter

Női, férfi,
mix

10-es, 20-as

1.1.1 Hasznos információk
Kérünk minden csapatkapitányt, fordítson különös figyelmet arra, hogy olyan versenyzőket nevezzen a
válogató versenyre, akik az világbajnokságon részt tudnak venni, mert visszalépések esetén a teljes csapat
elveszítheti az indulás jogát.
repjegy:
180.000-250.000,- Ft /fő
vízum:
52.250,- Ft/fő
szállás:
20-25.000,- Ft/fő/éj
akkreditáció:
20-25.000,- Ft/fő
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1.1.2 Válogatási elvek
A nagy távolság és a magas önköltség miatt, csak kevés csapat jelezte az indulási szándékát. Az indulni
kívánó csapatokat egy edzőtábor alkalmával összehívjuk és kipróbáljuk őket többféle összeállításban.

1.1.2.1 Válogató edzőtábor
április 21-22

Kolonics György Vízisport központ

A kevés versenyzői létszám nem indokolja minden versenyszámban a válogató verseny megrendezését. A
világbajnoki keret kialakítása érdekében, kora tavasszal egy két napos felmérőt, edzőtábort rendezünk a
jelentkező csapatok számára, a lehetséges összeülések felmérése, megvizsgálása céljából. A szakág vezető
irányításával a csapatkapitányok közös megegyezés alapján kerülnek kiosztásra a számok. A végleges
csapatot a sárkányhajó szakág felelős képviselője jelöli ki és terjeszti a versenysport bizottság elé. Amely
számokban nem születik konszenzus a csapatok között, ott válogató versenyt írunk ki, mely 2018.06.30
kerül megrendezésre. Az edzőtáborban sárkányhajót, pontos időmérésre alkalmas eszközöket,
személyzetet biztosít az MKKSZ a világbajnokságon részt vevő egységek kiválasztásához.

1.1.3 Válogató verseny
Helyszín

Dátum

Hajóosztály

Versenytáv

Kategória

Szolnok

2018. június 30.

10-es

200, 500, 2000 m

Junior, senior, Masters- női,
férfi, mix

A válogató versenyszámokban csak a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél érvényes versenyzési engedéllyel
rendelkező versenyző indulhat. Ezekben a versenyszámokban nincsen az egy hajóban ülők számára
egyesületi korlátozás.
Ahol több csapat jelezte indulási szándékát, ott válogató versenyt rendezünk 10- fős hajóosztályban.
200m, 500m, 2.000m-en egy futamos versenyek kerülnek megrendezésre. A válogató verseny győztes
egysége indulhat a 10-es versenyszámokban, a 2.-3. helyezett összeül 20-as hajóba. Amennyiben nincsen
három induló egység az adott futamban, akkor az 1-2 helyezett ül össze. 2 hajó esetén az első csapat nem
dobhatja a 20-as hajóosztályt, csak közös megegyezés alapján.
Amennyiben a valamelyik egység nem él az indulás jogával, a következő befutóé az indulás lehetősége.
1. Időegyezés estén a két vagy több egység között szétlövés-re kerül sor a nap végén, 200 m-en.
Cserelehetőség: a világbajnokságon a csapat tagjai csak azok lehetnek, akik a válogató versenyen a 10+2
fő nevezett evezős között szerepelnek. További cserékre lehetőség nincs. A kormányos és a dobos
szabadon cserélhető.
A világbajnokság versenyműsorának végleges kialakulása befolyásolhatja a versenyszámok és a
versenyzők átfedését, így a szakági felelős egyeztetve a csapatkapitányokkal változtathat a kiválasztott
versenyszámok leosztásán.
Az MKKSZ (anyagilag) támogatja senior válogatott tagjait. A támogatás mértéke 2 000 000 Forint mely
fedezi a senior válogatott tagjainak (kb 30 fő) vízumát és akkreditációját. Senior válogatott csak az adott
kategória válogató győztese csapat tagja lehet.
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2

Hazai versenyek

2.1

Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2018

A Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2018-ban egy 5 versenyből álló versenysorozat, amely során
sárkányhajó csapatok mérkőznek meg az egyes versenyek dobogós helyezéseiért és a versenysorozat
összetett címéért. A versenysorozat különböző kategóriákban kerül lebonyolításra.
2.1.1

Fordulók időpontjai és helyszínei:
május 13.

MSB Szeged

június 02.

MSB Sukoró????

június 22.

MSB Szolnok

augusztus 4.

MSB Fadd-Dombori ???
(SH Utánpótlás és Masters Magyar Bajnokság)

szeptember 7-9

MSB, Sárkányhajó Magyar Nagydíj – Fadd-Dombori
Sulisárkány és Sárkányhajó Roadshow döntő

2.1.2

Kategóriák

2018-ban az alábbi rendszer szerint lesznek lebonyolítva az egyes versenyek:




Premier kategória (mix csapatösszetétel)
Friss sárkányok kategória (mix csapatösszetétel)
Nyílt versenyek (férfi és női versenyszámok)
Premier kategória (mix)

2.1.2.1

Nevezhető csapat összetétele:
20-as hajó

10-es hajó

Legénység:

20 fő

Legénység:

10 fő

Dobos:

1 fő

Dobos:

1 fő

Kormányos:

1 fő

Kormányos:

1 fő

Tartalék:

4 fő

Tartalék:

2 fő

Kategóriák:


A hajóban a legénység létszáma minimum 16 fő + kormányos + dobos, 10-es hajó esetén minimum
8 fő +dobos+kormányos)



Mix: a legénység (20-as hajó esetén minimum 8 fő női evezősből, 10-es hajó esetén minimum 4
fő női evezősből áll)



Korosztályi megkötés nincs.
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A legénységre vonatkozó további előírások:


Premier kategóriában a versenysorozat egyes versenyein résztvevő egyazon évben nevezett
csapat legénységének személyi összetétele eltérhet.
 Premier kategóriában egy versenyző, egy állomáson csak egy csapat tagja lehet.
 Az a versenyző, aki az adott versenyre Premier kategóriában induló csapatba nevez be, nem
nevezhet „Friss sárkányok” kategóriában induló csapatban.
 A Premier kategóriában minden versenyzőnek érvényes sárkányhajó versenyzési engedéllyel kell
rendelkeznie.
 A versenyeken a csapattagság nem függ az egyesületi tagságtól (a csapattagok bármelyik kajakkenus, sárkányhajó egyesületnél le lehetnek igazolva)!
 FONTOS:
A hajóban minden futamban minimum tizennégy evezősnek annál az egyesületnél kell érvényes
jogviszonnyal rendelkeznie, amelynek színeit a csapat képviseli.


Azok a versenyzők, akik saját klubjuk miatt (azaz NINCS sárkányhajó szakosztály) nem tudnak
részt venni sárkányhajó futamokon (a minimum 14 evezős szabály miatt), azok a versenyzők az
MKKSZ által kiadott nyilatkozat kitöltésével tudnak tagsági viszony változtatása nélkül más
egyesület színében indulni a Magyar Sárkányhajó Bajnokságon. A versenyző a fordulók során
csak egy klub színeiben versenyezhet az adott évben. A nyilatkozat kizárólag a Magyar
Sárkányhajó Bajnokság futamira érvényes.

Kormányos, Dobos
Minden csapatnak saját kormányossal kell versenyeznie. A kormányos a csapat tagja, tevékenységéért a
csapat felel. A kormányosnak legalább az adott versenyévben kell betöltenie a 18. életévét!
A dobos abban az évben versenyezhet először, amelyik évben betölti 15. életévét. A kormányosnak és a
dobosnak nem kell versenyzési engedélyt kiváltania, felelősségvállalási nyilatkozattal, úszó igazolással
rendelkeznie kell.
Egyéb
A legénység hasonló összetételben más csapatnéven a „Friss sárkányok” kategóriában nem indulhat.
Friss sárkányok kategória

2.1.2.2

Újonc csapatnak, és aki 2017-ben csak egy bajnoki állomáson indult, a 2018-as szezon egészére
lehetősége van maradni a „Friss sárkányok” kategóriában, vagy a versenyengedély kiváltása után - akár
több „friss sárkányok” kategóriába való indulás után, amikor a legénység felkészültnek érzi magát - a
premier kategóriában indulni.

Nevezhető csapat összetétele:
Legénység:

20 fő

Dobos:

1 fő

Kormányos:

1 fő

Tartalék:

4 fő

A hajóban a legénység létszáma minimum 16 fő + kormányos + dobos.



Mix: a legénység minimum 8fő női evezősből áll.
Korosztályi megkötés nincs.
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A legénységre vonatkozó további előírások:



Nem lehet olyan tagja a csapatnak, aki felnőtt kajak-kenus verseny engedéllyel rendelkezik a
Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél.
Mentőmellény viselése kötelező.

Kormányos, Dobos
Minden csapat, versenyezhet saját kormányossal, igény esetén a szervezők a kormányost biztosítják. A
kormányos a csapat tagja, tevékenységéért a csapat felel. A kormányosnak legalább az adott versenyévben
kell betöltenie a 18. életévét!
A dobos abban az évben versenyezhet először, amelyik évben betölti 15. életévét.
Egyéb
Versenytől függően lehetnek kategóriák (baráti, céges, iskolák közti), ez mindig az adott verseny kiírásában
szerepel majd.

2.1.2.3

Nyílt versenyek

Ezekben a versenyszámokban a korábbi kategóriáktól, és MKKSZ-es versenyzési engedélytől függetlenül
bárki indulhat.
Nevezhető csapat összetétele
Legénység:
Dobos:
Kormányos:
Tartalék:

20 fő
1 fő
1 fő
4 fő

A legénységre vonatkozó további előírások:






Férfi: a legénység csak férfi evezősökből állhat.
Női: a legénység csak női evezősökből állhat.
A legénységre vonatkozó korosztályi megkötés nincs.
A kormányosnak és a dobosnak nem kell a csapattal azonos neműnek lennie.
200 méter leúszását igazoló úszópapír bemutatásával a mentőmellény használata nem kötelező.

Kormányos, Dobos
Minden csapat, versenyezhet saját kormányossal, igény esetén a szervezők a kormányost biztosítják. A
kormányos a csapat tagja, tevékenységéért a csapat felel. A kormányosnak legalább az adott versenyévben
kell betöltenie a 18. életévét!
A dobos abban az évben versenyezhet először, amelyik évben betölti 15. életévét. A kormányosnak és a
dobosnak nem kell versenyzési engedélyt kiváltania, felelősségvállalási nyilatkozattal, úszó igazolással és
orvosi engedéllyel viszont rendelkeznie kell.

2.1.3

Versenytávok
200 méter - Premier, Friss, Nyílt kategória
500 méter - Premier, Friss, Nyílt kategória (Szolnoki és Szegedi fordulókon)
2000 méter- Premier kategória
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2.1.4

Nevezés

Versenyengedély kiváltása






Versenyengedély kérelmi nyomtatvány kitöltése
Versenyzési engedély kérelemhez doppingellenes nyilatkozatok kitöltése
Sportorvosi engedély VAGY házi orvosi igazolás és egyéni felelősségvállalási nyilatkozat
Úszóigazolás 200 méter teljesítéséről
Tagszervezeti igazolás

Versenyengedély költsége
Premier kategória
12.000,- Ft/fő/év, ami a kiváltóját a Magyar Sárkányhajó Bajnokság öt fordulóján való indulásra jogosítja
fel, vagy 3.000,- Ft/fő/forduló, ami a kiváltót az adott versenyen való indulásra jogosítja fel. Az éves
versenyzési engedélyt csak és kizárólag előre leadott névsorral és az évad megkezdése előtti kifizetéssel
lehet kiváltani 2018.05.01-ig, azt követően csak az egyszeri versenyzési engedély kiváltására van
lehetőség.
Friss sárkányok kategória
35 000,- Ft/csapat/forduló
Nyílt kategória
3.000 Ft/fő/forduló, azok számára, akik sem Premier, sem „Friss sárkányok” kategóriában nem neveztek
az adott versenyre.

Nyilatkozatok, igazolások beküldése, fizetés
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Cím:

1138 Budapest, Latorca u.2

Email:

melinda.patyi@mkksz.hu

Bank neve/címe:

Gránit Bank / 1056 Budapest, Váci utca 38.

Bankszámlaszám:

12100011-10208869

Közlemény:
Versenyre nevezéshez:

Csapat neve - verseny helyszíne

Közlemény:
Versenyengedély kiváltásához:

Sárkányhajó versenyengedély– név – egyesület

Fontos: az átutalási díj minden esetben a megbízót terheli!
Nevezési határidő
Nevezési lapot a verseny hetének hétfői napján, 16:00-ig, a melinda.patyi@mkksz.hu vagy
szabolcs.ladanyi@mkksz.hu címre kell elküldeni, vagy az adott versenykiírásában, nevezési lapon leírtak
szerint. A név szerinti nevezési lap a nevezési lapot leadott csapatok számára lesz megküldve. Minden
esetben csak a formanyomtatványok használata elfogadott!
Nevezési határidőn túli pótnevezés és/vagy lemondása esetén az MKKSZ 2018. évi Zebra
szabályzatában foglaltak szerint járunk el.
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Felszerelés



2.1.5

A versenyeken minden kategóriában a csapatok csak egységes, azonos színű szerelésben (póló,
jelzőtrikó) versenyezhetnek (kivétel a versenyegyesülés a nyílt kategóriában)
A versenyzéshez szükséges lapátot a szervezők biztosítják. Az ICF szabványoknak megfelelő saját
lapát használata megengedett.
Mentőmellényt a szervezők biztosítanak.
Besorolás

Besorolás Premier kategória rövidtávon (200m, 500m)
A Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2018. év első versenyére az előfutamokba való besorolása irányítottan
a 2017-es év bajnoki sorozat végeredménye alapján történik.
Az a csapat, aki 2017-ben nem indult a Bajnoki sorozatban, és a 2018-as évben a Bajnokságban szeretne
részt venni: a tavalyi bajnoki eredménylista utolsó helyére kap besorolást.
A Premier kategóriában a további versenyekre is irányított sorsolással kerülnek a csapatok az
előfutamokba a bajnoki tabella aktuális rövidtávú eredménye alapján. Az előfutamokból a
középfutamokba, a középfutamokból a döntőbe tudják beverekedni magukat a csapatok.
Ennek a rendszernek az előnye, hogy a csapatokat nem befolyásolja az előző évi formájuk, vagy az előző
versenyen mutatott teljesítményük, mindig az adott versenyen mutatott formájukkal tudják kivívni az "A"
döntőbe kerülés lehetőségét.
Besorolás Premier kategória hosszú távon (2000 m)
2.000 m –en a csapatok pályabeosztása a futamokba sorsoló bizottság által, minden bajnoki fordulónál, a
csapatkapitányok közreműködésével kerül kisorsolásra.
A végeredmény az összes futam időeredménye alapján kerül kihirdetésre.
2.1.6 Díjazás – Premier Kategória
A 2017. évi rekord létszám megtartása és a csapatok motiválása érdekében 2018-ban szeretnénk
megjutalmazni a kiemelkedő csapatokat. Az ajándékcsomagok összege és tartalma egy 2018. év eleji
szponzor kereséséi marketing kampány eredményeként lesz pontosítva.


azon csapatok között, akik az összes futamon részt vesznek a bajnoki sorozatban, egy nagy értékű
ajándékcsomagot sorsolunk ki



Legeredményesebb újonc csapat a bajnoki sorozatban (minimum 16 fő újonc versenyzőnek (20172018-ban igazolt) kell ülnie a hajóban minden versenyen, de legalább 3 futamon kell indulni), nagy
értékű ajándékcsomagot kap az évad végén.



Legeredményesebb legtapasztaltabb csapat: (átlag életkor 43 év felett, minden versenyen - de
legalább 3 futamon kell indulni- külön átlagot, veszünk figyelembe) nagy értékű ajándékcsomagot
kap az évad végén.



Legeredményesebb legfiatalabb csapat: (átlag életkor 25 év alatt minden versenyen - de legalább
2 futamon kell indulni - a csapat átlagot veszünk figyelembe) nagy értékű ajándékcsomagot kap
az évad végén.



A legtöbb sárkányhajós versenyengedélyt kiváltó egyesület: (versenyengedélyek számát
megvizsgálva) nagy értékű ajándékcsomagot kap az év végén.
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2.1.7

Pontozás

A 2018-as Sárkányhajó Magyar Bajnokság minden állomásán (Szolnok, Sukoró, Szeged, Fadd-Dombori,
Nagydíj) 3 kategóriában gyűjthető bajnoki pont. A lent látható táblázat a fordulónként elérhető pontok
megoszlását mutatják. Az év végi eredmény a bajnoki ponttáblázat alapján lesz kihirdetve: rövidtávon,
hosszú távon és összetett kategóriában.
A Magyar Sárkányhajó Bajnokság győztese az a csapat, amelyik az öt futamból a négy legjobb eredménye
alapján a legtöbb pontot szerzi meg, azaz mindkét távon az egy-egy legrosszabb eredmény eldobható.
Premier kategória bajnoki pontozása 200, 500 illetve 2000 m-en

Futam
A
Döntő

B
Döntő

C
Döntő

Helyosztó

Helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Pontegyezés esetén az alábbi pontok határozzák meg a jobbik helyezést:
1. Jobb helyezés és azok száma
2. Magasabb legmagasabb pontszám
3. Több versenyen való indulás
4. Ötödik fordulón elért jobbik eredmény
5. Sorsolás
Egyesületi pontverseny
A Magyar Sárkányhajó Bajnokságban résztvevő egyesületek az év folyamán gyűjtik a sárkányhajó
pontokat az elért eredményeik alapján. Plusz motivációként a 2017. évtől a sárkányhajó csapatok az év
végi összetett eredményükkel pontokat tudnak gyűjteni az egyesületi pontversenyben is. A Magyar
Sárkányhajó Bajnokságának 5 fordulója után kialakult sorrend (összetett rövidtáv, összetett hosszú táv és
a két táv abszolút eredménye) alapján kapnak a csapatok pontokat az egyesületi pontversenyben. Azok a
csapatok kaphatnak egyesületi pontot, akik minimum 3 bajnoki fordulón részt vettek.
Példa 20 csapat esetén: az első helyezett 21 pontot, a második helyezett 19 pontot, a harmadik helyezett
18 pontot és így tovább egészen a 20. helyezettig, aki 1 pontot tud beszámítani az egyesületi
pontversenybe.

2.2

Évadnyitó hosszú távú verseny

Minden év május elsején az Évadnyitó hosszú távú versennyel indítjuk a sárkányhajós szezont. A
rendezvény nevéből is láthatjuk, hogy ez a verseny az első szabadtéri megmérettetés sárkányhajós
társadalomban. A táv 4 km-es melyet 1000 m-ről indulva 3 db 500-as fordulóval fejeznek be a csapatok.
Az évad első versenye, igen sok versenyzőt és szurkolót vonz a Soroksári-Duna ág partjára. Ez a hosszú
távú verseny tavasszal tökéletesen beleillik a csapatok alapozás utáni időszakába.

2.3

Sárkányhajó Magyar Nagydíj

A hazai sárkányhajós évad zárásra ideális a szeptember végén megrendezésre kerülő már jól megszokott
Sárkányhajó Magyar Nagydíj. Minden évben próbálunk valami újat valami speciálisat adni a
versenyzőknek, hogy jó kedvel a szokottól eltérő versenyszámokkal búcsúzhassanak az évtől. A Helyszín
mindig Sukoró, a pálya különlegessége az adottságaiból adódik, így ezt kihasználva a hosszú távú futam
(4000 m) a nádsziget megkerülésével történik. A 2015-ben egy új speciális futam került bevezetésre a
váltó, melyet a csapatok nagy izgalommal fogadtak. A táv 2*200m volt ahol a női 10-es hajót a férfi 20-as
hajó váltotta egy hosszú váltóbot segítségével. Az új versenyszám akkora sikert aratott az elmúlt két évben,
hogy az 2018-ban is biztosan megrendezésre kerül.

A Nagydíj futamai nyíltak, azaz ezekben a versenyszámokban az MKKSZ-es versenyzési engedélytől
függetlenül bárki indulhat.
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Nevezhető csapat összetétele:
20-as hajó

10-es hajó

Legénység:

20 fő

Legénység

10 fő

Dobos:

1 fő

Dobos:

1 fő

Kormányos:

1 fő

Kormányos:

1 fő

Tartalék:

4 fő

Tartalék:

2 fő

Kategóriák:







Férfi: a legénység csak férfi evezősökből állhat,
Női: a legénység csak női evezősökből állhat,
Mix: a legénység (20-as hajó esetén minimum 8 fő női evezősből, 10-es hajó esetén minimum 4
fő női evezősből áll)
ifjúsági 17-18
senior korosztályi megkötés nincs
masters 40+

A legénységre vonatkozó további előírások


200 m leúszását igazoló úszópapír bemutatásával a mentőmellény használata nem kötelező

Kormányos
Minden csapat, versenyezhet saját kormányossal, igény esetén a szervezők a kormányost biztosítják. A
kormányos a csapat tagja, tevékenységéért a csapat felel. A kormányosnak legalább az adott verseny évben
kell betöltenie a 18. életévét!
A dobos abban az évben versenyezhet először, amelyik évben betölti 15. életévét. A kormányosnak és a
dobosnak nem kell versenyzési engedélyt kiváltania, felelősségvállalási nyilatkozattal, úszó igazolással és
orvosi engedéllyel viszont rendelkeznie kell.
Versenytávok




200 m
2* 200 m Váltó
4000 m - a versenytől függően lesz meghirdetve.
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3

Hazai Programok

3.1

Összetartó tábor
augusztus 24-26

Fadd-Dombori

Az előző évekhez hasonlóan az edzőtábort Fadd-Domborira tervezzük. Nagyon jó csapatépítő lehetőség,
hiszen itt a bajnokságban egymás ellen küzdő csapatok nem versenyszituációban találkoznak egymással.
A program lényeges eleme a felkészülésnek, fontos része az világbajnokságon induló csapatok
összeszokásának, így a magyar küldöttség egységé kovácsolásában fontos szerepe van. A tábor minden
résztvevő számára önköltséges.
3.2

Sárkányhajó szakág, mint sportág népszerűsítő elem

Természetesen a sárkányhajó sport szabadidő jellege a versenyek mellett is megmarad. Továbbra is
támogatjuk azokat az egyesületeket, helyszíneket és eseményeket ahol sportágaink népszerűsítésre
használhatjuk a sárkányhajózást. Két programmal is segítjük a célok megvalósulását: Sárkányhajó
Roadshow és a Sulisárkány program.
3.2.1

Sárkányhajó Roadshow

Idén ismét megrendezésre kerül a Sárkányhajó Roadshow versenysorozat. A program, amely az
érdeklődők minden igényét kielégíti. Egy hangulatos, varázslatos környezetben zajló versenysorozat tele
izgalommal és szenvedéllyel. A versenyzők átélhetik mindazt, amit a professzionális sportolók versenyről
versenyre.
A korábbi roadshow-nak köszönhetően kialakult egy sárkányhajós profi bázis, akik ma már bajnoki
sorozatban küzdenek meg egymással és nemzetközi sikereket tudhatnak magukénak. Ez a bázis kinőtte a
roadshow nyújtotta lehetőségeket, és kiélezett versenyeik megkívánják profi hátteret. A Magyar
sárkányhajós bázis fenntarthatóság érdekében újra kell értelmezni a Roadshow jelentőségét, fontosságát.
3.2.1.1

Pályázási lehetőség

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évben is elindítja a Sárkányhajó Roadshow programját, ebben az
évben azonban pályázási úton szeretnénk lehetőséget adni új helyszíneknek is az eseménysorozat
megszervezésre, lebonyolítására. Ezzel is színesítve a Roadshow programot.
A program megvalósítási időszaka:
2018. május 01-2018. augusztus 31.-ig

3.2.1.2

Roadshow Általános leírás

Az országos „Sárkányhajó Roadshow” során sárkányhajó csapatok mérkőznek az országos bajnoki címért.
A helyi- régiós- versenyek az országos sárkányhajó roadshow részeként, továbbjutási lehetőséget kínálnak
a települések és cégek kategória csapatainak a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezett
országos döntőbe, így lehetőséget adunk amatőr versenyzőknek, hogy ők is bajnoki címet ünnepelhessenek
az év végén.
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Célunk a sárkányhajózáson keresztül a kajak- kenu sport népszerűsítése, új emberek bevonása:










A sárkányhajózás egyszerű, átlagemberek számára is gyorsan megtanulható
Divattá vált, mint céges csapatépítő tevékenység
Minden korosztály számára elérhető
A települések cégek közötti verseny hozadéka a kajak- kenu sport számára
Országos népszerűség növekedése
A vízi sportok iránti érdeklődés felkeltése
Sárkányhajózás kötődése az MKKSZ-el
A sárkányhajózó amatőrök átszivárgása a kajak- kenu sportba
Sárkányhajó bajnokság utánpótlás bázisának növekedése.

A cégek, települések közötti verseny hozadéka a helyi egyesületek számára:








Mivel erre a versenyre amatőr indulókat várunk, olyan embereket tudunk megnyerni a szabadidős
vízi sportok számára, akik eddig máshol keresték a kikapcsolódást.
Egyesület létszámának bővülése
Helyi egyesület megismertetése a közeli települések közösségével
A versenyeken induló cégek révén potenciális egyesületi támogatók megjelenése
A sportág népszerűségének növekedése helyi szinten
Versenyszámok – kategóriák
Cégek, Települések

A legénység egy települést vagy céget képvisel. A legénységnek más település lakója is tagja lehet, de
ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni, mely helység képviseletében indulnak. A csapatban
minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia. Az első három helyezett továbbjut a Sárkányhajó Magyar
Nagydíj keretében megrendezett országos döntőbe.
Egyéb kategóriák, amit a helyi szervező igény szerint rendezhet: Premier, Családi, Baráti, Fegyveres és
rendészeti szervek, iskolás futamok.
3.2.1.3

A szabályok

A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos sárkányhajó szabályai szerint
történik. Az előírt dokumentumok (nevezési lap, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, szülői nyilatkozat)
hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen.
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A rendezők hajókat,
lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát
használata megengedett.
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3.2.2

Sulisárkány Program

A Sulisárkány program 2010 óta tartozik a kajak-kenu sport programjai közé, kezdetben egy-egy egyesület
vett részt benne, akik a helyi iskolások számára nyújtottak ez által plusz sportélményt.

3.2.2.1

Pályázási lehetőség

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évben is elindítja a Sulisárkány programját, az 2018 évben
azonban pályázási úton szeretnénk lehetőséget adni új helyszíneknek is az eseménysorozat
megszervezésre, lebonyolítására.
A program megvalósítási időszaka:
2018. május 01-2018. június 30.-ig

3.2.2.2

általános leírás

A Sulisárkány program célja a kajak-kenu sport alapjainak megismertetése a lehető legtöbb általános
iskolás gyerekkel. Számukra egy olyan komplex élmény nyújtása, amely során egyszerre tapasztalják meg
az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis
a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt
felelősségét.

3.2.2.3

Érintett korcsoportok

1. Korcsoport:
Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 5-6. osztályos tanulói.
(10-12 éves korig)
2. Korcsoport:
Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 7-8. osztályos tanulói.
(12-14 éves korig)
3. korcsoport:
Középiskolák 2017/2018 tanévének 9-13. osztályos tanulói.
(15-19 éves korig)
3.2.2.4

Területi döntők (12 helyszín 6 hétvége)

A területi elődöntők időpontjai 2018. május 01-2018. június 30.-ig
Minden héten 3 egyesület igényelhet jogot a Sulisárkány program lebonyolítására. (Amennyiben 3 vagy
több egyesület igényel jogot egy hétre vagy egy régión belül többen is pályáznak versenyszervezésre, úgy
a versenyszervezés joga a beadott pályázatok elbírálása után kerül kiosztásra.
Területi döntőkből kategóriánként az első három helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe.
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3.2.2.5

Országos döntő helyszíne és időpontja

A Sárkányhajó Magyar Bajnokság és a Sulisárkány Országos Döntőjének összekapcsolása lehetőséget
nyújt a diákoknak, hogy megismerjék a sárkányhajózás „nagyjait”, illetve belekóstoljanak a nemzetközi
versenyek hangulatába.
Időpont: 2018.szeptember 7.
Helyszín: Fadd-Dombori – VI Sárkányhajó Magyar Nagydíj
Díjazás
A régiós versenyeken és az országos döntőn az első három helyezett csapat tagjai éremdíjazásban
részesülnek. Az Országos Döntő nyertese egy bajnokoknak járó trófeával térhet haza.

4

Marketing tevékenység

A következő évben szeretnénk több hangsúlyt fektetni az MKKSZ által rendezett szabadidős rendezvények
kommunikálására. A szabadidős ágazat csapata a létszám megtartását, tűzte ki célul. Az internetes felületen
való publikálás elősegítheti a célok elérését. MKKSZ marketing osztályával szorosan együttműködve,
folyamatos megjelenéssel szeretnénk, megvalósítani a marketing, PR tevékenységet. Egy fotós
közreműködésével rendszeresen és gyorsan tudjuk képekkel és információval ellátni a marketing osztályt,
megteremtve ezzel a szabadidős ágazat eseményeinek aktuális és azonnali megjelenését az MKKSZ
hírfolyamban. Jelenleg a visszajelzések alapján a hírek mennyisége és aktualitása közel sem megfelelő az
igények kielégítésére.

6/2017/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú) Az Elnökség a szabadidős szakágak 2018. évi
felkészülési programját a szövetségi vezetőedző Versenysport Bizottság által elfogadott
előterjesztése szerint jóváhagyja.

Oldal: 16 / 16

