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            DIÁK SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY 

                    Versenykiírás 

Helye: Sukoró, evezőpálya 

Ideje: 2018. május 11. péntek 

Rendező: Dragon Aqua Sport Egyesület 
Szakmai támogató: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Versenytáv: 200 méter (kb. 1 perc) 

Programtervezet:  
A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni 

Nevezési díj:  
NINCS! A verseny ifjúsági program keretében valósul meg, a sportrendezvény a résztvevők 
számára ingyenes 

Nevezési határidő:  

2018. 05. 04. (péntek) 24:00 

Nevezés: 
A kitöltött Nevezési lap e-mailben (csillalenkei@yahoo.com címre), nevezési határidőre történő 

visszaküldésével 

A Versenykiírás, a Nevezési lap és Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról is. 

Versenykategóriák: 

Open Kupa: Nemtől függetlenül, tetszés szerint összeállított legénység 

Mix (Vegyes) Kupa: A legénységben legalább 8 lánynak kell eveznie 

Egy-egy legénységben legfeljebb egy felnőtt kísérő is helyet foglalhat, dobosként 

Edzés lehetőség a verseny előtt:  
A versenyre nevező diák csapatoknak a versenyen való részvétel mellett egy óra gyakorlást 
biztosítunk ingyenesen a versenyt megelőző napokban, e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett 
időpontban. A versenyhez és a gyakorláshoz hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt 

kormányosokat biztosítunk.  

Közös edzéslehetőség: ápr. 29. Agárd, Pálinka-fesztivál; illetve máj. 1. Székesfehérvár, Csónakázó-tó 

A verseny lebonyolítása: 

Péntek délelőtt minden legénység egy időfutamon vesz részt. Az időfutamon elért eredmény adja az 

erősorrendet. Az időmérő futamban a legénységeknek tudásukhoz mérten a legjobb időt kell 

teljesíteniük. Kizárásra kerül egy a legénység, ha a következő futamban 15 mp-el jobb időt evez, mint az 

időmérőben. Ha 10 és 15 mp közötti idővel evez jobbat, akkor 10 mp büntető időt kap. Ha 5 és 10 mp 

közötti a különbség, a versenybíróság dönt a körülmények figyelembe vételével, hogy ad-e 5 mp büntető 

időt. 

Az erősorrend és a nevezők száma alapján divíziókra osztjuk a résztvevő legénységeket. A döntőket 

ezekben a kategóriákban rendezzük. 
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Díjazás: 
A győztesek és a dobogósok díjazásban részesülnek. 

Részvételi feltételek és versenyszabályok: 
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak! 

1 legénységet min. 16 - max. 20 evezős és 1 dobos alkot 

Egy legénység tagjainak egyforma pólóban kell versenyezniük, mentőmellény viselése kötelező. Ennek 

hiányában a rendezők nem engedik a legénységet vízre szállni.  

Az iskola csapatának felelős tanár vezetővel kell rendelkeznie, akivel a rendezők egyeztetni 
tudnak. 

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat: 
A verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten legénységi listát kell leadni a 

versenybíróságnak, amelynek tartalmaznia kell az iskola nevét, a legénység tagjainak névsorát, születési 

dátumát, diákigazolvány számát, az iskolaorvos igazolását és a kupa nevét, amelyikben indulnak. Ezen a 

listán az iskola tanárának nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó erőnléti állapotban vannak, 

mindenki tud legalább 200 métert úszni könnyű sportfelszerelésben, és mindenki az iskola tanulója. 
A vízre szállás előtt a diákigazolványokat a rendezőség ellenőrzi. 

 

 

További információk: facebook.com/velenceitavinebulokupa 
 

Kontakt: Ozsváth Zoltán: +36-20-926-2392; Lenkei Csilla: +36-30-231-1342, csillalenkei@yahoo.com. 

 

További Nebuló Kupákról és Fesztiválokról a Magyar Sárkányhajó Szövetség honlapján sarkanyhajozas.hu 

vagy facebook oldalán facebook.hu/magyarsarkanyhajoszovetseg találhatók információk. 

 

 

Jó versenyzést kíván a  

Dragon Aqua SE  

és a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 


