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10. HOSSZÚ TÁVÚ SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG 
 

 

V E RS E N Y KI ÍR ÁS  

Rendező:  Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Sugo Sárkányhajó Club  

Helyszín: Baja, Ifjúsági Szálló, Petőfi sziget 5. 

Időpont: 2021. május 29. szombat 

Nevezési határidő: 2021. május 21. 24 óráig 

Programtervezet: 

Délelőtt:  Senior „B” Open, U18 Open (4 km) és Premier Vegyes (8 km) 
Délután:  Premier Open, Senior „A” Open (8 km), Premier Női, Premier Open 10-es és Premier 

Női 10-es (4 km) 

Versenykategóriák 
Korosztály. 
Vers. oszt. 

U18 Premier Senior A Senior B 
Premier 10 
személyes 

Open 4 km 8 km 8 km 4 km 4 km 

Női - 4 km - - 4 km 

Vegyes - 8 km - - - 

Legénységek 
Egy legénységet min. 16 (8) – max. 20 (10) evezős, 1 dobos és 1 kormányos alkot. Vegyes verseny 

osztályban 20 fő indulása esetén 10, 18 fő indulása esetén 8 nőnek kell eveznie. A hajókat csak tapasztalt 
kormányosok kormányozhatják, akik anyagi felelősséget vállalnak a hajókért. A legénységeknek egyforma 
pólóban kell versenyezniük!  
 
A versenyen a járványügyi szabályozásoknak megfelelően az MSSZ aktuális biztonsági 
protokolljának betartása mellett csak érvényes versenyzési engedéllyel lehet versenyezni. 
 
Nevezési díj: ingyenes 

Nevezés 

 A kitöltött elektronikus (excel formátumú) Nevezési lap visszaküldése az 
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, határidőn belül. (Aláírt nevezési lapra nincs 
szükség!) 

 A nevezési határidő után beérkezett elkésett nevezést csak 10.000 Ft késedelmi díj megfizetésével, 
abban az esetben fogadunk el, amennyiben nem borítja fel a versenyrendet! 

Részvételi feltételeket a „Magyar Sárkány” tájékoztató kiadvány részletesen tartalmazza. A verseny a 

Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata szerint kerül megrendezésre. 

Verseny lebonyolítás 

A legénységek egymást 1 percenként követve üldözéses formában versenyeznek.  

Díjazás 
Az első három helyezett legénységek kupadíjazásban részesülnek. 

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat 

 2 nappal a verseny előtt elektronikusan (excel formátumban) a hiánytalanul kitöltött Legénységi 
listát a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre kell elküldeni.  

http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
https://www.google.com/maps/place/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi+Sz%C3%A1ll%C3%B3+%C3%A9s+Kemping/@46.1779992,18.9434123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47431e3278bfaa83:0x237e310c684c995!8m2!3d46.1779955!4d18.945601
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/docs/
http://www.sarkanyhajozas.hu/files/file/dokumentumok/versenyszabalyzat_modositas_2012_03_31_szerk_0404.pdf
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
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10. HOSSZÚ TÁVÚ SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG 
 

 A kinyomtatott aláírt legénységi listát a technikai értekezletig kell leadni a minősítő bírónak vagy 
vezető boatmarshalnak. 

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

Étkezés:  

Lehetőség van a verseny helyszínén menürendelésre. Kéjük, hogy akik élni szeretnének ezzel a 
lehetőséggel, legkésőbb május 24. 20 óráig adják le rendeléseiket Ódor Tibornak odortibi@gmail.com e-
mail címen, vagy +36 20 9241 699 telefonszámon!  
 

1. Menü:    2.      Menü:   
Bolognai spagetti   Rántott sertésszelet 
Almás és túrós rétes   majonézes burgonyával vagy rizi-bizivel és ecetes uborkával 
Bruttó ára: 1.700,- Ft   Almás és túrós rétes 
     Bruttó ára: 2.000,- Ft 
 
3.      Menü: 
Rántott sajt majonézes burgonyával vagy rizi-bizivel és ecetes uborkával  
Almás és túrós rétes 
Bruttó ára: 2.000,- Ft 
 
Kérjük, hogy a 2. és 3. menünél pontosan jelezzék, hogy milyen körettel kérik az ételt! 
 
További információk: 
 
 Sziklenka László Ódor Tibor 

 szakmai elnökhelyettes elnök 
 Magyar Sárkányhajó Szövetség Sugo Sárkányhajó Club 
 +36 20 9569 716 +36 20 9241 699 
 
 
 

J ó  v e r s e n y z é s t  k í v á n u n k !  
 

http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:%20Tibornak%20odortibi@gmail.com

