Sárkányhajó Roadshow 2018
Balatonfüred, Tagore sétány és Vitorlás tér – 2018. június 24.

SZERVEZŐ
BALATONI KAJAK-KANU EVEZŐS ÉS VITORLÁS SPORTEGYESÜLET
cím: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 4.
Nagy Ákos 30/325-4012, Házi Zsuzsa 70/369-6743, sarkanyhajo@robinsontours.hu

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
H-1138 Budapest, Latorca u. 2.

HELYSZÍN
Balatonfüred Tagore sétány és Vitorlás tér

IDŐPONT
2018. június 24.

ELŐZETES PROGRAM
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.30 – 16.00
16.15 – 16.30

Érkezés
Technikai értekezletek
Verseny
Eredményhirdetés

VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK
CÉGEK-TELEPÜLÉSEK (10-ES HAJÓ)
A legénység egy települést vagy céget képvisel. A legénységnek más település lakója is
tagja lehet, de ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni, mely helység
képviseletében indulnak. A csapatban minimum 4 fő női versenyzőnek kell indulnia. Az
első három helyezett továbbjut a Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében
megrendezett országos döntőbe. Mentőmellény használata kötelező!

PREMIER (10-ES HAJÓ)
MKKSZ versenyengedéllyel rendelkező csapatok számára. A csapatban minimum 4 fő női
versenyzőnek kell indulnia. (szervezőtől függ a kategória megrendezése) Első fokú viharjelzés
esetén mentőmellény használata kötelező!

EGYÉB (CSALÁDI-BARÁTI, RENDÉSZETI SZERVEK STB.) 10-ES HAJÓ
A legénység tagjai e csoportokba beletartozó résztvevők lehetnek. A csapatban minimum 4
fő női versenyzőnek kell indulnia. A kategóriákat természetesen külön-külön versenyen
indulnak. Mentőmellény használata kötelező! (szervezőtől függ a kategória megrendezése)

NEVEZÉS
Nevezési cím: Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE
E-mail: rosos.judit@robinsontours.hu
További információ: Nagy Ákos 30/325-4012, Házi Zsuzsa, 70/369-6743; Rosos Judit +36
70 383 1318
A nevezési lap az MKKSZ honlapján is letölthető és az egyes helyszínek versenykiírásában
megjelölt kapcsolattartó személynél

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK:
Előzetes nevezés: 2018. június 15. (9 nappal a rendezvény előtt, előző péntek)
Névszerinti nevezés: 2018. június 20. (4 nappal a rendezvény előtt, szerdán)
Kiskorúak nevezése: szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése kötelező!

NEVEZÉS DÍJ
Szabadidős kategóriák: 2500 Ft/fő
Családi kategória: ingyenes
Iskolai kategória: ingyenes
Premier kategória: 2500 Ft/fő
Gyerekeknek és a családoknak a nevezési díj ingyenes!

A nevezési díjat legkésőbb 2018.június 21-ig kérjük befizetni a Balatoni Kajak-Kenu Evezős és
Vitorlás SE számlájára.
Bankszámla szám: MKB Bank 10300002-105 11365-49020018
(A közleményben kérjük feltűntetni: Sárkányhajó Roadshow 2018 – Csapat neve)

NEVEZÉS TARTALMAZZA
 hajó használata
 lapát használata (igény esetén)
 mentőmellény a legénység részére (a Cégek-települések, egyéb kategóriákban
kötelező)
 kormányos
 (Amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban
esetlegesen keletkezett károk fedezetére 10.000 Ft kauciót kérünk.)
 egészségügyi szolgálat

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

CSERÉLHETŐSÉG
A csapatba 12 fő evezős + 1 fő dobos nevezhető be, a nevezési lapon feltűntetett legénység
összeállítása, a futamok során, szabadon változtatható.

IGAZOLÁSOK
A résztvevőknek kötelező kitölteni:
• egyéni felelősség vállalási nyilatkozatot
• 18 éven aluli versenyzőnek szülői/gondviselői nyilatkozatot
• nevezési lapot
• névszerinti nevezési lapot

SZABÁLYOK
 A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos sárkányhajó
szabályai szerint történik.
 A fent előírt dokumentumok (nevezési lap, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat,
szülői nyilatkozat) hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen.
 A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság részéről történő
sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított
pályabeosztással történik.
 Versenytáv: 200 m
 A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A
rendezők hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat
mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.

EGYÉB TUDNIVALÓK
PONTOSSÁG
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a
futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, a futam
előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt beszálló helyen fel kell sorakozniuk az
ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából. Aki lekési a futamát, azt nem tudjuk
megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a
vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon
felsorakozni.

ÖLTÖZKÖDÉS
A versenyzőknek átöltözésre a pálya területén kijelölt hely áll a rendelkezésükre. Aki
teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire
mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős
időjárás esetére mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny,
eső esetén sem marad el!

ÉTKEZÉS, ELLÁTÁS
A nevezési díj étkezést nem tartalmaz. Több étterem található a verseny helyszín
közelében.

PARKOLÁS
Balatonfüred területén csak fizetős parkolók állnak rendelkezésre.

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

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

