
 

9. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál 

Csapattájékoztató 
 
 

        www.sarkanyhajofesztivalok.hu 

          

 
 

Rendező:   Dragon Aktív Kft. 

 

Helye:  Budapest, Lágymányosi öböl 

 

Ideje:    2017. 05. 13. (szombat) 

 
Verseny helyszíne:  Budapest, Lágymányosi-öböl, a térképen zöld ponttal jelölve! 
 

Térkép:   - letölthető a Lágymányosi Öböl - Kopaszi gát. 

 
Verseny ideje:  - a versenyműsorban részletezve. 

 

Versenytáv:  - 200 méter, 2000 méter. 
 

Nevezés: - a nevezési határidő lejárta után utólagos vagy helyszíni nevezést csak abban az esetben 

fogadunk el, ha valamelyik előfutamban van még üres hely.  
 

Technikai értekezlet, versenyiroda: - szombaton 11 óra 30-kor egy rövid technikai értekezletet 

tartunk. Minden csapatból kérjük a kapitány, vagy egy képviselő megjelenését.  

 

Felelősség nyilatkozat: kérjük, hogy a mellékelt excel táblázatot számítógéppel kitöltve küldjék 

el a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre minimum 1 nappal a verseny előtt, illetve 

nyomtassák ki és a versenyzőkel aláíratva, a technikai értekezleten, vagy legkésőbb a futam előtt 

egy órával a Versenyirodában adják le! 

 

A versenyen minden versenyző rendelkezzen arcképes igazolvánnyal, mert szúrópróbaszerű 

ellenőrzés lehetséges! 

 

A felnőtt korú csapatkapitány e nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi 

állapotáért, úszni tudásáért és az adatok valódiságáért, valamint a kormányos teljes anyagi felelősséget 

vállal a rábízott hajóért és tartozékaiért. E nélkül a csapatok nem állhatnak rajthoz. A vízre szálló 

helyen a boatmarshalok ellenőrizni fogják, hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán. 

 

A felelősségi nyilatkozat, automatikusan kiegészül egy másik dokumentummal, amely 

alább olvasható, és szintén alá kell írni. Csak a két dokumentum együttes leadásával 

lehet a versenyen indulni! 
 

Pontosság: - megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy órával a 

versenyfutam kezdete előtt érkezzen meg, mert a program meglehetősen szoros, és aki lekési a futamát (a 

futam előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk, ellenőrzés és időbeni 

vízre szállás céljából) azt nem tudjuk megvárni, vagy futamot újra rendezni! 

A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni.  
Parkolás:  - a Dombóvári úti bejáratnál, a zárt területen belül létesített új parkolóban, ahol a parkolás 

díja napi 600 Ft/ autó.  Ingyenesen a Hengermalom út felöli bejáratnál lehet parkolni. 

 

 

http://www.sarkanyhajofesztivalok.hu/
http://maps.google.com/maps?f=d&hl=hu&geocode=&saddr=47.467557,19.063339&daddr=&mrcr=0&mrsp=0&sz=11&mra=dme&sll=47.538992,19.055786&sspn=0.184491,0.466919&ie=UTF8&om=1&ll=47.428552,19.055786&spn=0.18488,0.466919&z=11
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu


 

Öltözködés:     - a versenyzők úgy készüljenek, hogy külön öltözőt nem tudunk biztosítani. Emiatt lehetőleg 

mindenki sportfelszerelésben érkezzen.  

Az értékeire mindenki 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 

se feledkezzetek meg, mert várhatóan a vízen összefröcskölitek egymást. 

 

Felszerelés: - a csapatok csak egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) versenyezhetnek, e 

nélkül a boatmarshalok nem engedik őket vízre!  

 

Verseny lebonyolítása: A Vegyes Kupában minden legénység egy rangsoroló idő futamban vesz 

részt. Az időfutamban elért eredmény adja az erő sorrendet. Az időmérő futamban a legénységeknek a 

tudásukhoz mérten a legjobb időt kell teljesíteniük. Amennyiben valamelyik legénység a következő 

futamban 15 mp-el jobb időt evez, mint az időmérőben, akkor a legénység kizárásra kerül. Ha 10 és 15 

mp közötti idővel evez jobbat, akkor 10 mp büntető időt kap. Ha 5 és 10 mp közötti a különbség, 

akkor a versenybíróság dönt a körülmények figyelembe vételével, hogy ad-e 5 mp büntető időt. 

A Vegyes Kupában I. és II. Dimenzióba soroljuk a résztvevő legénységeket, és a továbbiakban már 

ezekben a kategóriákban versenyeznek. 

 

A versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és szükség esetén tapasztalt kormányosokat 

biztosítunk.  

Szükség esetén mentőmellényeket a vízre szállás előtt a Bootmarshaloktól lehet igényelni! 

 

Saját lapát használata is megengedett, ha az megfelel a Magyar Sárkányhajó Szövetség által elfogadott 

szabványnak. 

 

Legénységet min. 16-max. 20 evezős, 4 tartalék, 1 kormányos és 1 dobos alkot.  
Dobosokról a csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni! 

 

A versenyprogram feszessége és az időfutamos rendszer a rajtolási szabályok szigorítását 

teszik szükségessé. Azokat a csapatokat, akik nem álló hajóval vagy nem a rajtvonal mögül 

rajtolnak, első esetben kettőtől (2) öt (5) mp-ig terjedő büntető idővel, második esetben 

kizárással sújtjuk!!! Az álló hajót a kormányosok irányításával az utolsó 4-6 lapátosnak 

kell biztosítania. A hibásan rajtoló csapatoknak a rajtbíró jelzi a büntetést, a mezőnyt nem 

hívja vissza! 
 

Óvás:  - a csapatok (csapatkapitány) óvást jelenthetnek be (írásban) a versenyirodán, a 

futamuk rajtját követő 20 percen belül, 10 000,- Ft óvási díj egyidejű 

megfizetésével,  

- az óvásról helyben - a versenynap reggelén, a technikai értekezleten 

előzetesen megválasztott - óvási bizottság (zsűri) dönt. 
 

Díjazás: - A Kupák győztesei serleg, minden dimenzió dobogósai érem díjazásban 

részesülnek. 

 

Étkezés, ellátás: - a gáton lévő éttermekben lehetséges. 
 

 

Járosi Péter    Sziklenka László 

szervezők 

               30 9336-094          20 9569-716   

 

 

 

 



FOLYTATÁS!  ▼ 
 

 

 

Versenyzői felelősségi nyilatkozat a házirend betartásáról 
 

 

 

Alulírott, mint a ……………………………………………………………………………….. csapat 

kapitánya és megbízottja elolvastam és tudomásul vettem a 2017. május 13-án megrendezésre kerülő, 

8. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál helyszínéül szolgáló Lágymányosi-öböl házirendjének kivonatát - 

eredetit átolvastam - és csapatom tagjai nevében is nyilatkozom az alábbiakról. 

1. A területen hagyott saját értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak, ezért értekeimért, 

az eszközeimért, tárgyakért, felszerelésért saját felelősséggel tartozom. 

2. A terület kiemelten szép és rendezett épségéért, tisztaságáért és minden károkozásért teljes 

anyagi felelősséggel tartozom. 

3. A Lágymányosi-öböl házirendjét elolvastam és betartom. 

 

 

Budapest, 2017. május 13.     Aláírás: ……………………………………. 

 

 

Házirend 

A nyitvatartási idő Minden nap 6.00 - 22 óráig.  

A Parkolók használata A bejáratoknál Parkolóhelyek állnak a vendégeink rendelkezésére, a mellékelt 

térképek szerint. A Parkolók egész területén, valamint a hozzá vezető utakon a be- és kiálláskor kérjük 

vendégeinket, hogy olyan alacsony sebességgel és körültekintően közlekedjenek, hogy sem a 

gyalogosokban, sem a másik gépkocsiban kárt, balesetet ne okozzanak. 

Biztonsági információk Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy a Park kamerával megfigyelt terület, 

biztonságára a Magnum Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. gondoskodik, azonban a 

tulajdonos a területen belüli esetleges lopásért és egyéb károkozásért felelősséget nem vállal.  

Általános szabályok  

 A Parkot mindenki saját felelősségére és a kifüggesztett Házirendben foglaltak figyelembe 

vételével veheti  igénybe.  

 Minden látogató az általa, a Parkban esetlegesen okozott kárért, rongálásért teljes felelősséggel 

tartozik. Rongálás esetén az Öböl tulajdonosa kártérítési igényét érvényesíteni fogja és a 

károkozás mértékétől függően büntetőeljárás is indítható.  

 

 

 


