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Versenykiírás 

 

Helye: Győr, Aranypart 2 
Ideje: 2021. 10. 02. (szombat) 

Rendező: Dragon Aktív Kft. 

Szakmai támogató: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Védnök: Dr. Dézsi Csaba András Polgármester 

Versenytáv: 200 méter illetve 2000 méter  

Nevezési határidő: Jelentkezés sorrendjében legkésőbb 2021. 09. 24. (péntek) 24 óráig.  

A versenyre maximum 54 legénység nevezését tudjuk elfogadni! Túljelentkezés esetén csak a 

megadott létszámig, a jelentkezés sorrendjében fogadjuk el a nevezéseket.  

Nevezési díj:         50.000 Ft/legénység/versenykategória 

 Marathon Kupa (más kupában is indulóknak):   20.000 Ft/legénység 

 

 A nevezési díjban a versenyen való részvétel mellett, hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és 

kormányosokat biztosítanak a szervezők. A nevezési díj nem tartalmaz edzést. 

 *Céges nevezési díj: 100.000 Ft +Áfa/legénység/versenykategória. Azok a legénységek, 

amelyek cég néven indulnak, és élni szeretnének a reklám lehetőségekkel, céges nevezési díjat 

is választhatnak külön megállapodás szerint. 

Nevezés: A kitöltött Nevezési lap e-mailben (nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu címre), nevezési 

határidőre történő visszaküldésével. Kérjük, hogy a nevezéssel együtt a megadott 

számlaszámra, utalják át a nevezési díjat. A beérkező összegről előleg és végszámlát állítunk 

ki.  

A nevezést csak a nevezési díj átutalásával vagy befizetésével együtt fogadjuk el! 

Bankszámla szám: Dragon Aktív Kft. 11705998-21264007 
Kérjük, átutalás esetén, megjegyzésként írják meg az átutaló címét és a legénység nevét! 

A számlát a bankszámla tulajdonos nevére és címére fogjuk kiállítani. 

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

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat: 

A Legénységi listának tartalmaznia kell a verseny megnevezését, helyszínét, dátumát, az egyesület 

és/vagy legénység nevét, a kupa nevét, valamint kapitányának nevét, telefon számát, e-mail címét, 

aláírását, a legénység versenyzőinek születési helyét, idejét. Ez utóbbi kettőt az MSSZ 

versenyengedély száma helyettesítheti. A Legénységi listát, ami egyben felelősségvállalási 

nyilatkozat is, minden csapatkapitánynak és versenyzőnek alá kell írnia. Ez alól azok a versenyzők 

mentesülnek, akik rendelkeznek érvényes MSSZ versenyengedéllyel. Ezen a listán a legénység 

kapitányának nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó erőnléti állapotban vannak, mindenki tud 

legalább 200 métert könnyű sport felszerelésben úszni, és mindenki saját felelősségen vesz részt a 

versenyen. A 18 éven aluliaknak szülői vagy felnőtt felügyelői felelősség vállalással is kell 

rendelkezniük. 

 2 nappal a verseny előtt elektronikusan (excel formátumban) a hiánytalanul kitöltött 

Legénységi listát a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre kell elküldeni. 

http://www.sarkanyhajo.hu/
https://www.google.com/maps/place/Aranypart+II+Szabadstrand/@47.6957522,17.6222222,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476b9589baa63e9d:0x4ec288a07c83f607!8m2!3d47.6957522!4d17.6244109
http://www.sarkanyhajo.hu/
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
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 A kinyomtatott, aláírt listát legkésőbb a verseny technikai értekezletéig kell leadni.  A 

legénység minden (MSSZ versenyengedéllyel nem rendelkező) tagjának alá kell írnia! 

Versenykategóriák: 

Open Kupa több dimenzióban: A résztvevők neme nincs megkötve. Maximum 12 legénység 

nevezését fogadjuk el! Versenytáv: 200m 

Házisárkányok Kupája: Minden olyan legénység, amelyben csak nő evez. A kormányos és a dobos 

lehet férfi. Maximum 6 legénység nevezését fogadjuk el! Versenytáv: 200m 

Vegyes Kupa több dimenzióban: A legénységben 20 fő indulása esetén 10, 18 fő indulása esetén 8 

nőnek kell eveznie. Maximum 18 legénység nevezését fogadjuk el! Versenytáv: 200m 

 A MEFOB résztvevő egyetemi legénységeknek itt lesz lehetősége versenyezni. 

Marathon Open Kupa: A résztvevők neme nincs megkötve. Maximum 18 legénység nevezését 

fogadjuk el. Versenytáv: 2.000m 

Díjazás: A Kupák győztes legénységei serleget, a Dimenziók dobogós versenyzői érmet kapnak.  

A versenyen először induló un. „Első bálozó” legénységek és a Céges csapatok, amennyiben legalább 

hárman vannak, külön is értékelve lesznek. Az első helyezett legénységek kupadíjazásban részesülnek. 

A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni.  

Részvételi feltételek és versenyszabályok! 

1 legénységet minimum 16 – maximum 20 evezős, 1 kormányos, 1 dobos és 4 tartalék alkot. 

Saját kormányossal csak anyagi felelősség vállalási nyilatkozattal lehet versenyezni. Hajókat, 

lapátokat, mentőmellényeket és igény esetén tapasztalt kormányosokat a rendezők 

biztosítanak! 

  

Edzés lehetőség a verseny előtt:  

Gyakorlásra és edzésre lehetőség van a verseny előtti napokban, telefonon előre egyeztetett 

időpontban és megállapodás szerint. Az edzéseket Győrben az El Paso csónakháznál tartjuk, 

Budapesten a Lágymányosi öbölben, a Kopaszi-gáton található Ponyvaregény Kávézónál 

tartjuk.  

  

Verseny lebonyolítása: 

A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük. Ennek hiányában a rendezők nem engedik a 

legénységet vízre szállni.  

Időmérő: Minden legénységnek egy időmérő futamban kell részt vennie. Az időmérő futamban a 

legénységeknek a tudásukhoz mérten a legjobb időt kell teljesíteniük.  

Dimenziók: Az idősorrend alapján a legénységek, a nevezések számától függően I, II vagy III Dimenzióba 

kerülnek, amely Dimenziók külön versenyeznek egymással és külön kerülnek értékelésre.  

További információ: A +36 20 9569 716 vagy  +36 30 9336 094 telefonszámon, vagy a 

info@sarkanyhajo.hu e-mailen lehet kérni. 

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft. és a  

Magyar Sárkányhajó Szövetség! 

http://www.sarkanyhajo.hu/
mailto:info@sarkanyhajo.hu

