SÁRKÁNYHAJÓ FIESZTA 2016

SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW 2016
Balatonfüred, 2016. június 25.
Szervezők
Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE
H-8230 Balatonfüred, Arácsi u. 4.
Házi Zsuzsanna +36-70-369-6743 sari.hzsuzsi@gmail.com
www.balatoni-sarkanyhajo.hu
Robinson Tours Kft.
H-8230 Balatonfüred, Gombás köz 5.
Vida-Kovács Katalin +36-70-383-1318 kovacs.kata@robinsontours.hu
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
H-1138 Budapest, Latorca u. 2.
Helyszín
8230 Balatonfüred, Vitorlás tér
GPS: 46°57´11.24´´
17°53´37.61´´
Időpont: 2016. június 25.
Roadshow általános leírás
Idén ismét megrendezésre kerül a Sárkányhajó Roadshow versenysorozat. A program, amely
az érdeklődők minden igényét kielégíti. Egy hangulatos, varázslatos környezetben zajló
versenysorozat tele izgalommal és szenvedéllyel. A versenyzők átélhetik mindazt, amit a
professzionális sportolók versenyről versenyre.
A 2009-ben elindult sorozat célja, hogy ne csak a versenyzők számára biztosítson lehetőséget
a bajnoki cím megnyerésére, hanem települések, cégek, vállalatok csapatai is
megmérettethessék magukat a sárkányhajózás sportágban. Az esemény az elmúlt években
nagy népszerűségnek örvendett országszerte, ami elősegítette a sportág népszerűsítését és
több helyszín bekapcsolását a sorozatba. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelt figyelmet
fordít a sorozatra, hogy minél több helyszínre és emberhez eljusson ez a sportág és
versenyei.
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A Sárkányhajó Roadshow lehetőséget nyújt amatőr sportolók számára, hogy nemzetközi
versenyen is kipróbálhassák magukat.
Az eseménysorozat 8 állomáson kerül megrendezésre. A helyi selejtezők első három
helyezettje kvalifikálja magát az országos döntőbe. Az országos döntő a Sárkányhajó Magyar
Nagydíj keretében kerül megrendezésre 2016. szeptember 17-én.
A bajnoki cím megnyerése egyben részvételt jelent a 2017-ben rendezett szegedi Európa
Bajnokságon, a cégek közötti verseny kategóriájában.
Országos helyszínek, időpontok
Az egyes települések a régiójukhoz tartozó helyszínen megrendezett selejtezőkön
indulhatnak a döntőbe jutásért. Amennyiben egy legénység nem a saját településéhez
tartozó régióban indul, az eredménye helyi szinten érvényes, de nem jut tovább a döntőbe.
Ilyen esetben a következő helyezett jut tovább.
• Győr – 2016. május 07.
(Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye)
• Nagykanizsa – 2016. június 04.
(Zala megye, Tolna megye, Baranya megye)
• Balatonfüred – 2016. június 25.
(Veszprém megye, Somogy megye, Fejér megye)
• Tokaj – 2016. június 25.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
• Marcali – 2016. július 9.
(Somogy megye)
• Vásárosnamény – 2016. július 23.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
• Budapest – 2016. július 30.
(Budapest)
• Tiszafüred – 2016. augusztus 06.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Hajdú-Bihar megye)
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Továbbjutás a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében megrendezendő döntőbe
A helyi selejtezők első három helyezettje jut tovább Sukoróra, az országos döntőbe.
Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat)
Helyszín: Sukoró - Sárkányhajó Magyar Nagydíj
Megközelítés
Balatonfüred a 71-es főúton a Balaton északi partján közelíthető meg,
Budapesttől 140 km-re fekszik. Veszprémből (20 km) a 73-as út vezet a 71-eshez. A városba
érve a 2. jelzőlámpás kereszteződést elhagyva (járművel itt nem lehet balra kanyarodni), az
első lehetőségnél balra kell fordulni, majd a parton visszafelé haladva eljutunk a mólóig.
Versenyrendszer
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által összeállított versenynaptár részeként, 2016.
balatonfüredi versenyén 10 fős (+1 dobos, +2 tartalék) sárkányhajó csapatok mérkőznek
egymással különböző kategóriákban és korosztályokban.
A balatonfüredi verseny vegyes (amatőr kategóriában tiszta női és férfi is) összeállítású
csapatokkal (lásd lentebb), 200 méteres távon, az ICF (Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség)
sárkányhajó versenyszabályai szerint kerül megrendezésre.
A selejtezők továbbjutási rendszere
Az Amatőr kategóriában: a csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság
általi sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított
pályabeosztással történik.
A Szabadidős kategóriákban: a csapatok pályabeosztása sorsolással történik, az eredmények
a 2 futamos időfutamok alapján kerülnek értékelésre.
Előzetes program
Szombat
08.00 – 09.30
09.45 – 10.00
10.20 – 16.00
12.30 – 13.00
16.30 – 17.00

Érkezés, regisztráció
Technikai értekezlet
Verseny, köztes eredményhirdetések
Ebédszünet
Eredményhirdetés
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Versenyszámok, kategóriák
1. Premier kategória (MKKSZ versenyzési engedéllyel rendelkezők részére)
A versenysorozat egyes versenyein résztvevő, egyazon néven nevezett csapat legénységének
személyi összetétele eltérhet. Versenyegyesülés esetén 2 klub színeiben versenyzési
engedéllyel rendelkezők nevezhetnek a csapatba, kivételt képeznek ez alól a női csapatok.
Részükre 200 méteren (női, férfi és vegyes összeállításban) kerülnek futamok
megrendezésre.
Klub kategóriában minden versenyzőnek érvényes sárkányhajó versenyzési engedéllyel,
illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség valamely tagszervezeténél tagsági igazolással kell
rendelkeznie.
Megrendezésre kerülő kategóriák:
Férfi: a legénység csak férfi versenyzőkből állhat.
Női: a legénység csak női versenyzőkből állhat.
Vegyes: a legénység 6 férfi és 4 női versenyzőkből állhat
Versenytáv: 200 m
2. Szabadidős kategóriák
A szabadidős kategóriákban női, férfi, vegyes csapatok számára kerülnek futamok
megrendezésre - a legénységnek maximum 3 fő amatőr státuszú versenyző lehet tagja, aki a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyrendszerében 2015-ös, vagy a 2016-os évben
versenyzési engedélyt váltott ki.
Cégek, baráti társaságok versenye
A legénység egy céget, vállalatot, baráti társaságot képvisel. A legénységnek tagja lehet más
cég dolgozója is. A csapatban maximum 6 fő férfiversenyző szerepelhet.
Megrendezésre kerülő kategóriák:
Férfi: a legénység csak férfi versenyzőkből állhat.
Női: a legénység csak női versenyzőkből állhat.
Vegyes: a legénység 6 férfi és 4 női versenyzőkből állhat
Versenytáv: 200 m
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Települések kategória
A legénység egy települést képvisel. A legénységnek más település lakója is tagja lehet, de
ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni, mely helység képviseletében indulnak. A
csapatban maximum 6 fő férfiversenyző szerepelhet.
A cégek illetve a települések versenyén az első három helyezett továbbjut a Sárkányhajó
Magyar Nagydíj keretében megrendezett országos döntőbe.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a döntőben 20 fős hajókban kell versenyezni!!
A települések, cégek versenyeinek továbbjutó csapatai a sukorói döntőben a következő
díjazásban részesülnek.
1. helyezett - 3 napos csapatépítő tréning (Kolonics György Vízisport Központ (30 fő-ig)
2. helyezett - 2 napos vízitúra (30 fő-ig)
3. helyezett - Sportruházati felszerelés
Családok csapatainak versenye
A legénység egy családot képvisel. A csapatban 4 fő felnőtt és 6 gyermek versenyezhet.
A megrendezésre kerülő kategória csak VEGYES, nincs külön női, illetve férfi kategória. A
verseny során mentőmellény használata kötelező!
Versenytáv: 200 m
Egyetemek csapatainak versenye
A legénység 17-től 26 éves korig egyetemistákból áll, melyek egy egyetemet képviselnek.
A megrendezésre kerülő kategória csak VEGYES, nincs külön női, illetve férfi kategória.
Versenytáv: 200 m
Gyerekek csapatainak versenye
A legénység (10-től 16 éves korig) gyerekekből áll, a hajóban egy, a gyerekek felügyeletét és
kíséretét ellátó felnőtt személy kell, hogy legyen, aki betöltheti a kormányos szerepét is.
A megrendezésre kerülő kategória csak VEGYES, nincs külön lány, illetve fiú kategória. A
verseny során mentőmellény használata kötelező!
Versenytáv: 200 m
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Nevezés
Nevezési cím: Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE
e-mail: sarkanyhajo@robinsontours.hu
További információ: Házi Zsuzsanna +36-70-369-6743
A nevezési lap az MKKSZ honlapján is letölthető, az egyes helyszínek versenykiírásában
megjelölt kapcsolattartó személynél.
Nevezési határidők
Előzetes nevezés: 2016. június 15.
Névszerinti nevezés: 2015. június 22. (szerda) 16.00 óra.
Kiskorúak nevezése: szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése kötelező!
Nevezés díj
Szabadidős kategória: 2500 Ft/fő
Premier kategória: 1500 Ft/fő
Családok, egyetemek, gyerekek, csapatainak: ingyenes!
A nevezési díjat legkésőbb június 24-ig kérjük befizetni a BKKEV SE számlájára:
MKB BANK 10300002-10511365-49020018
(A közleményben kérjük feltűntetni: Sárkányhajó Roadshow 2016 – Csapat neve)
Az amatőr kategóriákban indulóknak éves, vagy egyszeri versenyzési engedélyt kell az
MKKSZ-nél kiváltaniuk.
A nevezés tartalmazza:
 hajó használata
 lapát használata (igény esetén)
 mentőmellény a legénység részére (a céges, családi, gyerek kategóriákban kötelező)
 kormányos
 (Amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban esetlegesen
keletkezett károk fedezetére 10.000 Ft kauciót kérünk.)
 egészségügyi szolgálat
 egy edzéslehetőség a verseny előtt, előzetes egyeztetés alapján (Jelentkezés: Házi
Zsuzsanna +36-70-369-6743)
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Díjazás
A versenyen minden kategória külön kerül díjazásra, a szabadidős kategóriában
futamonként, az időeredmények összesítése után, a dobogós helyezést elérő csapatok tagjai
éremdíjazásban részesülnek.
Legénység
A versenyben a csapat összeállításának az alábbiaknak kell megfelelni
 10 fő evezős
 vegyes csapatonként maximálisan 6 fő férfiversenyző
 1 fő dobos
 1 fő kormányos, aki 18. életévét betöltötte (rendezők biztosítják)
 maximum 2 fő tartalék

Cserelehetőség
A csapatba 12 fő evezős + 1 fő dobos nevezhető be, a nevezési lapon feltűntetett legénység
összeállítása, a futamok során, szabadon változtatható.
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre
szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.

Felszerelés
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek.
A rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenki részére biztosítanak.
Saját lapát használata megengedett.
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Egyéb tudnivalók
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam
kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, aki lekési a futamát (a
futam előtt 15 perccel a csapatoknak a kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk
ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a
futamot újra megrendezni!
A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre
megtervezni.
Öltözködés
A versenyzők térítés ellenében a Kisfaludy utcában található nyilvános WC-t vehetik igénybe.
Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire
mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás
esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny, eső esetén sem
marad el!
Száraz ruháról senki ne feledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a legénységek tagjai
összefröcskölik egymást!
Parkolás
A Zákonyi Ferenc utca, fizetős parkolója előreláthatólag tele lesz, így kérjük, hogy a
helyszíntől kb. 300 m-re található ingyenes parkolót vegyék igénybe, a Huray utcában a volt
piac területén. (Figyelem: a Huray utca parkolói fizetősek, csak a volt piac területe ingyenes!)
Étkezés, ellátás
A nevezési díj, étkezést nem tartalmaz.
Egyéb tudnivalók:
Balatonfüreden a versennyel egy időben kerül megrendezésre a Hal- és Bor Ünnep. A Tagore
sétányon kézműves vásár, gyerekeknek interaktív játékok, a Kisfaludy színpadon pedig
érdekes előadások, koncertek lesznek láthatók. Emellett lacikonyhások, étkezdék, éttermek,
fagyizók várják a résztvevőket.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Amennyiben a csapatok száma indokolja, versenyszámok
összevonása, futamok felcserélése lehetséges!
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