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SÁRKÁNYHAJÓ KORMÁNYOS KÉPZÉS  

2022 
 

FELHÍVÁS  
 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség, mint országos sportági szakszövetség, az Alapszabályában és a 
Képesítési Szabályzatában rögzítettek szerint, 2022-ben sárkányhajó kormányos képzést indít. 

A képzés célja: a sárkányhajózáshoz, annak irányításához szükséges felelősségteljes, balesetmentes, 
gyakorlott kormányzást minél többen elsajátítsák, a szövetség által kidolgozott tematika és követelmény 
rendszer szerint.  

A sárkányhajó kormányzási ismeretek elsajátításával és a gyakorlatban történő alkalmazásával, a 
képesített kormányosok, képesek lesznek szakképzett vezetés mellett csapatépítő tréningek 
levezetésére, sárkányhajó edzők irányítása mellett legénységek edzéseken és versenyeken történő 
kormányzására.  

A képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők, a szövetség által kibocsátott tanúsítványt, 
sárkányhajó kormányos licenszt kapnak. 

A Sportedző (sárkányhajó sportágban) szakképesítés megszerzésének előfeltétele a Magyar Sárkányhajó 
Szövetség által kiadott kormányos licensz. 

A képzés időpontja:  2022. április 23-24. 

A képzés helyszíne: Vác. 

A képzés: A képzés 8 óra elméleti és 24 óra gyakorlati foglalkozásból áll.  
A 2 napos tanfolyam 8 óra elméleti és 8 óra gyakorlati foglalkozást tartalmaz. Ezt 
követően a résztvevőknek még minimum 16 óra gyakorlatot kell szerezniük az 
MSSZ által minősített sportegyesületeknél, sportvállalkozásoknál. Ennek 
leigazolása után kerülhet sor a vizsgára. 

A vizsga: A képzést követően, elméleti és gyakorlati vizsgára kerül sor. 

Gyakorlati vizsga részei: 

1. Úszás vizsga (50 méteres uszodában). Mély vízbe ugrás vagy alámerülés (egész testtel), pihenő 

vagy az uszoda falának, aljának érintése nélkül 50 m úszás a vízbe ugrás után közvetlenül, 30 

másodperc taposás és 25 m hátúszás. A tesztet pihenő nélkül, könnyű sportfelszerelésben 

(pólóban és kisnadrágban) kell végrehajtani. 

2. Sárkányhajó kormányzása. 

3. Kezdők oktatása szárazföldön és vízen. 

A képzés díja: 50.000,- Ft/fő (az MSSZ versenyengedélyével rendelkezőknek 25.000,- Ft/fő), 
amely tartalmazza a 2 napos képzésen való részvétel költségét (bérleti díjak 
/hajók, lapátok, terem/, oktatók munkadíja, elméleti anyag jegyzete, vizsga díja). 
Nem tartalmazza az uszoda belépő, az esetleges étkezés, szállás és a 16 óra 
gyakorlat megszerzésének költségeit. 

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
http://www.idbf.org/


  

 

 

 

 

 

 

 www.idbf.org www.dragonboat.hu www.edbf.org 

 

           Magyar Sárkányhajó Szövetség | A Nemzeti Versenysport Szövetség tagja. 

     kövess minket facebookon | www.sarkanyhajozas.hu | info@sarkanyhajozas.hu 

 

SÁRKÁNYHAJÓ KORMÁNYOS KÉPZÉS  

2022 
 

 

Jelentkezési határidő: 2022. március 31. 

Jelentkezési feltételek: büntetlen előélet, vízből mentéshez szükséges úszni tudás. 
 
Jelentkezni lehet az nyilvántartás@sarkanyhajozas.hu e-mail címen, a mellékelt kitöltött jelentkezési lap, 
önéletrajz és erkölcsi bizonyítvány megküldésével (a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti 
eljárás évente négy alkalommal illetékmentes, mely elektronikus úton, Ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkezők esetében Webes Ügysegéd alkalmazáson, valamint OkmányApp mobil applikáción keresztül 
is igényelhető). 

A képzés díját, a jelentkezés visszaigazolását követően, a Magyar Sárkányhajó Szövetség 58600283-
11200606 bankszámla számára, a jelentkezési határidőt követően 2022. április 8-ig kell befizetni. 

Érdeklődni lehet telefonon Sziklenka László szakmai elnökhelyettesnél (Tel: +36 20 9569 716), vagy 
Szabó Miklós elnökségi tagnál (+36 30 3012 232). 

 
 

 
S z e r e t e t t e l   v á r u n k   a   k é p z é s r e! 
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