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VERSENYKIÍRÁS 

SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK 

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYE  

 

Helye: Győr, Aranypart 

Ideje: 2019. május 24. péntek 14:00 

Szervező: Győri Műszaki Szakképzési Centrum 

Rendező: Rába Sárkányhajó Club  

Szakmai támogató: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Versenytáv: 200 méter  

Résztvevők: 

A Centrum Kupán részt vehetnek Győri Szakképzési Centrumok Tagintézményeinek tanulóiból, 

alkalmazottaiból, és közvetlen rokonaiból összeállított legénységek, akik vállalják, hogy a versenyen 

való részvétel előtt legalább 2 alkalommal gyakorló edzésen is részt vesznek. 

 

Legénység létszáma: 

A legénység létszáma minimum 16, maximum 20 evezős és 1 dobos.  

 

Legénység összetétele: 

A versenyen vegyes legénységek vehetnek részt, amelyben minimum 8 nőnek és 4 felnőttnek (az 

iskola alkalmazottja vagy szülő) kell eveznie. (Ha a dobos is nő, akkor minimum 9 nőnek kell a 

hajóban helyet foglalnia.) A diákok arányának a legénységben minimum 50%-osnak kell lennie. 

Nevezési díj:  10.000,-Ft/legénység  

Nevezési határidő:  

2019.05.10. (péntek) 15 óráig. (A nevezési határidő lejárta után csak abban az esetben fogadunk el nevezést, ha 

az előfutamokban még van szabad hely, és az időrendet nem borítja fel.) 

Nevezés: 

A kitöltött Nevezési lap e-mailben (info@rabadragon.hu címre), nevezési határidőre történő 

visszaküldésével.  

Gyakorlási lehetőség a verseny előtt:  

A versenyre nevező csapatoknak a versenyen való részvétel mellett, kétszer egy óra kötelező 

gyakorlást biztosítunk a versenyt megelőző hetekben, e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett 

időpontban. A gyakorláshoz és a versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és gyakorlott 

felkészítő kormányosokat a Rába Sárkányhajó Club biztosít. 

Az edzéseket Győrben az El Paso csónakházban (9021 Győr, Zechmeister utca 2.), 

Mosonmagyaróváron a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület vízitelepén (9200 

Mosonmagyaróvár, Strand utca 16.) tartjuk.  

 

Gyakorló edzések díja: 7.000,-Ft/legénység/óra 

http://gymszc.hu/
http://www.rabadragon.hu/
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@rabadragon.hu
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A nevezési és edzés díjat a Rába Sárkányhajó Club bankszámlájára kell elutalni, az iskola nevének 

megadásával.  

Bankszámla szám:  DT Bank 58600283 - 11087883 

A verseny lebonyolítása: 

A verseny programja és lebonyolítása a jelentkező legénységek létszámától függ. A Centrum Kupa 

verseny futamai a Győri Nebuló Kupa verseny keretein belül fognak zajlani. 

Díjazás: 

A győztesek és a dobogósok érem díjazásban részesülnek. 

Részvételi feltételek: 

A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük, mentőmellény viselése kötelező. Ezeknek 

hiányában a versenybírók nem engedik a legénységet vízre szállni. 

 

Versenyszabályok:  

A versenyt a Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata szerint rendezzük. 

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat: 

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

Legénységi listát az info@rabadragon.hu e-mail címre kell elküldeni. 

A kinyomtatott, aláírt listát legkésőbb a verseny technikai értekezletéig kell leadni.  A legénység minden 

tagjának alá kell írnia! 
 

További tájékoztatás és edzésidőpont egyeztetés: 

E-mail: info@rabadragon.hu  

Tel: +36 20 9569 716  

 

 

 

Jó versenyzést kíván a Győri Műszaki Szakképzési Centrum, 

a Rába Sárkányhajó Club  

és a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 

mailto:info@rabadragon.hu
mailto:info@rabadragon.hu

