
 

SZEGEDI NEMZETKÖZI SÁRKÁNYHAJÓ KUPA 
 

VERSENYKIÍRÁS 
    

             www.dragonboat.hu 
  www.hungary2013.dragonboat.hu   

www.sarkanyhajofesztivalok.hu 
 
 
Rendező:   Magyar Sárkányhajó Szövetség 
 

Időpont: 2013. 07. 21. 
 

Helyszín:  Szeged, Tisza folyó, Öreg híd feletti szakasz. 
 
Versenykategóriák:  Nemzetközi Premier Open „A” Kupa: 

Az IDBF VB-én részt vevő Premier Open és hazai MSSZ „A” Ligás és  MKKSZ 
Premier legénységeknek. 
Versenytáv:   2000 méter 
Nevezési díj:  40.000, - Ft/legénység.  
 

Nemzetközi Open „B” Kupa: 
Az IDBF VB-én részt vevő nemzetközi (Senior A, B, C és utánpótlás) és hazai MSSZ 
„B” Ligás Open legénységeknek. 
Versenytáv:   2000 méter 
Nevezési díj:  40.000, - Ft/legénység.  
 

Nemzetközi Premier Mix „A” Kupa:  
Az IDBF VB-én részt vevő Premier Mix és hazai MSSZ „A” Ligás és  MKKSZ 
Premier vegyes legénységeknek. Minimum 8 női versenyzőnek kell a legénységben 
evezni!  
Versenytáv:   2000 méter 
Nevezési díj:  40.000, - Ft/legénység.  

 

Nemzetközi Mix „B” Kupa:  
Az IDBF VB-én részt vevő Mix (Senior A, B, C és utánpótlás) és hazai MSSZ „B” 
Ligás vegyes legénységeknek. Minimum 8 női versenyzőnek kell a legénységben 
evezni!  
Versenytáv:   2000 méter 
Nevezési díj:  40.000, - Ft/legénység.  
 

Nemzetközi Női Kupa 
Minden nemzetközi és hazai női legénységnek. 
Versenytáv:   2000 méter 
Nevezési díj:  40.000, - Ft/legénység.  



 

 
 
IDBF 2013 Első Bálozók Kupája:  
Minden olyan open legénység részére, amely először vesz részt a fesztiválon, illetve 
korábbi fesztiválon vagy roadshow-on nem ért el dobogós eredményt. A legénységekben 
max. 2 MSSZ és/vagy MKKSZ/MESZ versenyzési engedéllyel rendelkező evezhet.    
Versenytáv: 2x150 méter 
Nevezési díj: 40.000, - Ft/legénység.  
A nevezési díj 1 edzés lehetőséget tartalmaz. 
 
IDBF 2013 Újabb Lehetőségek Vegyes Kupája:  
Olyan legénységek részére, akik korábban már 1-3 helyezést értek el fesztiválon vagy 
roadshow-on. A legénységekben max. 4 MSSZ és/vagy MKKSZ/MESZ versenyzési 
engedéllyel rendelkező evezhet. Minimum 8 női versenyzőnek kell a legénységben 
evezni!  
Versenytáv: 2x150 méter 
Nevezési díj: 40.000, - Ft/legénység.  
A nevezési díj 1 edzés lehetőséget tartalmaz. 

 
Nevezés: A nevezési lap kitöltésével és határidőre történő megküldésével az info@sarkanyhajozas.hu vagy 

info@dragonboat.hu  e-mail címre. 
 
Nevezési határidő: 2013. 07. 10. 
 
A kupa nevek változhatnak névadó szponzor jelentkezése esetén. 

 

A nevezési díjban a versenyen való részvétel mellett, amelyhez hajókat, lapátokat és kormányosokat 
biztosítanak a szervezők, a versenykategóriáknál megadott számú edzés lehetőség is benne foglaltatik. 
 
Az IDBF 2013 Kupákban első helyezett legénységek kivívják a lehetőséget, hogy 2013. 07. 28-án, a 11. 
IDBF Sárkányhajó Világbajnokságon, Szegeden megküzdjenek a budapesti, szombathelyi és fadd-
dombori selejtezők továbbjutóival . A VB-én több mint 30 ország 3000 versenyzője garantálja az igazi 
nemzetközi sárkányhajós hangulatot. 
 

További edzések 12.000.-Ft + Áfa edzés/csapat (1 edzés 60 perc.).  
 

Az edzés időpont esetleges módosításának vagy lemondásának határideje, minimum az edzés előtt egy nap! 
 

A nevezési díj kiegyenlítése: kérjük, hogy a nevezéssel együtt a megadott számlaszámra, utalják át a nevezési 
díjat. Erről az összegről előleg számlát állítunk ki, majd a verseny napjával kiállítjuk a vég számlát. 
 
Bankszámla szám: Magyar Sárkányhajó Szövetség  

Duna Takarékszövetkezet 58600283-11200606  
 
Elkésett nevezést csak abban az esetben fogadunk el, amennyiben a versenynap reggeli technikai értekezlet előtt 
1 órával megérkezik, és nem borítja fel a versenyrendet! 
 
Versenytáv:  2x150 méter illetve 2000 méter (kb. 8-10 perc) 



 

A rövid távú versenyeket rendhagyó módon, egymás után két időfutammal rendezzük. A csapatok az első 
időfutam után azonnal visszakanyarodnak a rajthoz, és kikötés nélkül másik irányból sorszámozva egyből 
leevezik a második időfutamot. A két időfutam összeadott ideje fogja megadni a futam sorrendjét. 
 
Díjazás: A dobogós (I – III). legénységek a nemzetközi kupákban, kupa - díjazásban részesülnek. Az IDBF 
2013 Kupákban az 1 – 3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 

Részvételi feltételek és versenyszabályok! 
 

 
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak! 

Gyakorlásra és edzésre az IDBF 2013 Kupákban lehetőség van a verseny előtti napokban, telefonon előre 
egyeztetett időpontban és megállapodás szerint. 

 

1 legénységet a Nemzetközi Kupákban min. 18 – max. 20 evezős, egy 1 dobos és 1 kormányos, az IDBF 
2013 Kupákban min. 16 – max. 18 evezős és 1 dobos alkothat. 
 
A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük. Ennek hiányában a rendezők nem engedik a 
legénységet vízre szállni.  
A verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten legénységi listát kell leadni a versenybíróságnak, 
amelynek tartalmaznia kell a csapat hivatalos (iskola, intézmény, vállalat, egyesület, stb.) vagy fantázia (baráti 
társaságok) nevét, a legénység tagjainak névsorát (akiknek van versenyzési engedély számát) és a kupa nevét, 
amelyikben indulnak. Ezen a listán a legénység kapitányának nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó 
erőnléti állapotban vannak, mindenki tud legalább 50 métert könnyű sport felszerelésben úszni, és mindenki 
saját felelősségén vesz részt a versenyen. A 18 éven aluliaknak szülői vagy felnőtt felügyelői felelősségi 
nyilatkozattal is kell rendelkezniük, melyet az iskolai csapatoknál a csapat felnőtt kapitánya vállalhat.  

 
Jó versenyzést kíván a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 

     
 
 
 


