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  Csapattájékoztató 

 
 

 

Nagy örömünkre szolgált jelentkezésetek a 15. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztiválra. Ahhoz, hogy a rendezvény 

sikeres legyen, nekünk rendezőknek és nektek, versenyzőknek össze kell fognunk. Ezért néhány fontos tudnivalóra és 

szabályra hívnánk fel mindenki figyelmét. Kérjük, hogy minden kapitány jutassa el az információkat a csapat tagjainak! 

 

A verseny főrendezője:   Dragon Aktív Kft. 

Szakmai támogató:  Magyar Sárkányhajó Szövetség 

A verseny fővédnöke:  Dr. Cser – Palkovics András polgármester 

 

Verseny helyszíne:  Székesfehérvár, Vidámparki Csónakázó-tó, Fürdő sor 

 

Verseny programja:  a mellékelt versenyműsorban részletezve 

 

Versenytáv:  2x200 méter illetve 2000 méter 

 

Nevezés: a nevezési határidő lejárta után utólagos vagy helyszíni nevezést csak abban az esetben fogadunk el, ha van még 

szabad hely a versenyműsorban.  

 

Felelősség vállalási nyilatkozat: kérjük a mellékelt felelősség vállalási nyilatkozatot minden résztvevő adataival kitöltve 

excel formátumban elküldeni a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, illetve aláíratva legkésőbb a verseny 

napján, a technikai értekezleten leadni. Aki ezt elmulasztja, nem állhat rajthoz! 

A csapatkapitány e nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi állapotáért, úszni tudásáért és az 

adatok valódiságáért. E nélkül a csapatok nem állhatnak rajthoz. A vízre szálló helyen a bootmarshalok ellenőrizni fogják, 

hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán. A jelenlegi járvány helyzetben különösen kérjük az adatok pontos 

kitöltését, az esetleges későbbi kontaktkutatás érdekében! 
 

Technikai értekezlet, versenyiroda: szombaton 11 óra 30 perckor, a tó partján található Szabadművelődés Házában egy 

rövid technikai értekezletet tartunk. Minden csapatból kérjük a kapitány vagy egy képviselő megjelenését. A távollét 

miatti információ hiányért a felelősséget nem vállaljuk és az ebből eredő esetleges reklamációkat nem fogadjuk el. A 

Marathon futam tájékoztatóját is itt fogjuk tartani.  

 

Járványügyi előírások: kérjük, betegen, lázasan senki se jöjjön a versenyre!  

 

Pontosság: megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy órával a versenyfutam kezdete előtt 

érkezzen meg, mert a program meglehetősen szoros. Amelyik legénység késik (a futam előtt 20 perccel a csapatoknak a 

kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk, ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából) az először figyelmeztetésben, 

a második alkalommal, vagy a második felszólítást követően (15 perccel a futam előtt) 2 mp-es büntetőidőben részesül! 

További késés esetén a legénységet nem tudjuk megvárni, a futamot nem tudjuk újra rendezni. A vízre-szállás 

meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni. 

 

Parkolás: A parkoló autókat őrizni nem tudjuk, ezért azokért felelősséget nem vállalunk. 

 

Öltözködés: az öltözködésre külön öltözőt nem tudunk biztosítani, ezért mindenkit arra kérünk, eleve sportfelszerelésben 

jöjjön. WC a Szabadművelődés Ház földszintjén található. A Szabadművelődés Ház melletti füves területen a verseny 

ideje alatt csapatsátrak felállítása lehetséges. Kérjük a megfelelő távolság betartását más csapatoktól! 

Az értékeire mindenki fokozottan vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni!  
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Felszerelés: a csapatok csak egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) versenyezhetnek, e nélkül a 

bootmarshalok nem engedik őket vízre! Száraz váltó ruháról ne feledkezzetek meg, mert evezés közben várhatóan el 

fogtok ázni. Esős időjárás esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny eső esetén sem 

marad el! 

 

A rendezők hajókat, lapátokat és kérésre tapasztalt kormányosokat biztosítanak. A verseny rendezői fenntartják a jogot, 

hogy csak olyan kormányosoknak engedik a kormányozást, akik tapasztalatáról meg vannak győződve. Felhívjuk a 

kormányosok figyelmét, hogy a hajók épségéért ők felelnek, ezért vegyék figyelembe a rendezők utasításait! Amelyik 

legénységnek nincs saját tapasztalt kormányosa, e-mailben jelezze előre! Saját lapát használata is megengedett, ha az 

megfelel a nemzetközi szabályokban (IDBF) leírt szabványnak. Szükség esetén mentőmellényeket a vízre szállás előtt a 

Bootmarshaloktól lehet igényelni! 

 

Legénység: a versenykiírás szerint a legénységek 16-18 evezőssel és egy dobossal indulhatnak, de a csapatoknak azt 

ajánljuk, hogy ha lehet, 16 fővel evezzenek, mert a Tó vize sekély, és inkább cseréljék az esetleges tartalékokat. A 

versenyen páratlan számú evezőssel indulni nem lehet. A Vegyes Kupában 8 hölgynek kell evezni!  

Dobosokról a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni! 

 

Lebonyolítása: a 200 méteres rövid távú kupában minden legénység először egy rangsoroló idő futamban vesz részt. Az 

időfutamban elért eredmény adja az erő sorrendet és a továbbjutást az „A”, „B” vagy „C” döntőbe. A döntőkben a 

legénységek a pályák megcserélésével kétszer állnak rajthoz, vagyis kétszer kell egymás után leevezniük a 200 

métert. 

 

Azokat a csapatokat, akik nem álló hajóval rajtolnak, az MSSZ versenyszabályzata szerint, a „korai rajt” szabályt 

alkalmazva kettőtől (2) öt (5) másodpercig terjedő időbüntetést kapnak!!! Az álló hajót a kormányosok irányításával az 

utolsó 4-6 lapátosnak kell biztosítania. A hibásan rajtoló csapatok nem kerülnek visszahívásra, a büntető idő az elért 

időeredményhez kerül hozzáadásra. 

 

Óvás: a legénységek kapitányai óvást jelenthetnek be (írásban) a versenyirodán, a futamuk hivatalos eredményük 

kifüggesztésétől számított 20 percen belül, 30 000,- Ft óvási díj egyidejű megfizetésével. Az óvásról helyben - a 

versenynap reggelén, a technikai értekezleten előzetesen megválasztott óvási bizottság dönt. 

 

Díjazás: minden kupa győztese serleget, dobogós versenyzői érmet kapnak.  

 

Étkezés, ellátás: a verseny helyszínén büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők és nézők kiszolgálásáról, jó 

közérzetéről, étkeztetéséről. A közelben található Placc étterem is üzemel. 

 

 

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft és a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 
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