14. GYŐRI NEBULÓ KUPA

Versenyműsor
Helye:
Ideje:
Rendező:
Szakmai támogató:

Győr, Aranypart
2018. június 01. péntek
Rába Sárkányhajó Club
Magyar Sárkányhajó Szövetség

Technikai értekezlet: 9:00 az Aranyparton található Lapostanszék teraszán.

Nebuló Open Kupa – Rangsoroló időfutamok 10:00-10:21
Sorszám Időpont
1/1
10:00
1/2
10:03
1/3
10:06
1/4
10:09
1/5
10:12
1/6
10:15
1/7
10:18
1/8
10:21

Rajtszám
1
2
3
4
5
6
1
2

Csapat név

Időeredmény

DragonGép Lukács
Leöl a lapát
Szabadhegyi Sárkányok
Dragons of Jedlik
Leöl a lapát
Tibor serege
Hidra Móra
Lukács Dragons

Kisdiák Vegyes Kupa – Rangsoroló időfutamok 10:23-10:33
Sorszám
2/1
2/2
2/3
2/4

Időpont
10:24
10:27
10:30
10:33

Rajtszám
3
4
5
6

Csapat név
Arany sárkány
Szabadhegyi Sárkányok
Dragonboat Móra
Váci Dragons

Időeredmény

Nebuló Lány Kupa – Rangsoroló időfutamok 10:36-10:45
Sorszám
3/1
3/2
3/3
3/4

Időpont
10:36
10:39
10:42
10:45

Rajtszám
1
2
3
4

Csapat név
Kossuthos Házisárkányok
Kazinczycák
Házisárkány palánták (Bercsényi)
Móra Sárkánylányai

Időeredmény
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Nebuló Open Kupa I. Dimenzió Kis Döntő
Futam szám: 4
Rajtszám
1
3

Rajtidőpont: 11:30
Csapat név
8. időeredmény
5. időeredmény

Időeredmény

Nebuló Open Kupa I. Dimenzió Nagy Döntő
Futam szám: 5
Rajtszám
4
6

Rajtidőpont: 11:37
Csapat név
7. időeredmény
6. időeredmény

Időeredmény

Nebuló Open Kupa II. Dimenzió Kis Döntő
Futam szám: 6
Rajtszám
1
3

Rajtidőpont: 11:42
Csapat név
4. időeredmény
1. időeredmény

Időeredmény

Nebuló Open Kupa II. Dimenzió Nagy Döntő
Futam szám: 7
Rajtszám
4
6

Rajtidőpont: 11:50
Csapat név
3. időeredmény
2. időeredmény

Időeredmény

Kisdiák Vegyes Kupa Kis Döntő
Futam szám: 8
Rajtszám
1
3

Rajtidőpont: 11:57
Csapat név
4. időeredmény
3. időeredmény

Időeredmény

Kisdiák Vegyes Kupa Nagy Döntő
Futam szám: 9
Rajtszám
4
6

Rajtidőpont: 12:05
Csapat név
2. időeredmény
1. időeredmény

Időeredmény
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Nebuló Lány Kupa Kis Döntő
Futam szám: 10
Rajtszám
1
3

Rajtidőpont: 12:12
Csapat név
4. időeredmény
3. időeredmény

Időeredmény

Nebuló Lány Kupa Nagy Döntő
Futam szám: 11
Rajtszám
4
6

Rajtidőpont: 12:20
Csapat név
2. időeredmény
1. időeredmény

13:00 Eredményhirdetés

Csapattájékoztató a következő oldalon!

Időeredmény

14. GYŐRI NEBULÓ KUPA

Csapattájékoztató

A verseny főrendezője:

Rába Sárkányhajó Club

Szakmai támogató:

Magyar Sárkányhajó Szövetség

A verseny ideje:

2018. 06. 01. (péntek) – versenyműsor és programterv szerint.
A verseny eső esetén sem marad el!

Verseny helyszíne:

Győr, Aranypart I. Szabad strand, mely Győr Révfaluban a Széchenyi István Egyetem
mellett található.

Versenytáv:

200 méter (kb. 1 perc)

Nevezés:

A nevezési határidő után nevezést nem tudunk elfogadni!

Versenykategóriák:

Nebuló Open Kupa:
Középiskolák tanulóiból kiállított legénységeknek, melyben a nemek aránya nincs kikötve. A
dobos lehet tanár vagy felnőtt kísérő.
Nebuló Lány Kupa:
A csak lányokból álló legénységeknek. A dobos és a kormányos lehet férfi. A dobos lehet
tanár vagy felnőtt kísérő.
Kisdiák Vegyes Kupa:
Általános iskolák tanulóiból kiállított legénységeknek, melyben minimum 4 lánynak kell
eveznie. Maximum 2 felnőtt kísérő is helyet foglalhat a legénységben.

Technikai értekezlet, versenyiroda: pénteken 9:00 órakor egy rövid technikai értekezletet tartunk a győri Aranyparton
található Lapostanszék teraszán. Minden versenyző csapatból kérjük a kapitány vagy egy képviselő megjelenését.
Felelősség nyilatkozat: A verseny felelősségi nyilatkozatát elektronikusan kitöltve excel formátumban (nem PDF
vagy
kép
formátumban)
kérjük
a
verseny
előtt
minimum
egy
nappal
elküldeni
a
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre.
A kinyomtatott, aláírt példányt a verseny napján, a technikai értekezleten kell leadni, amelynek tartalmaznia kell az
iskola nevét, a legénység tagjainak névsorát, születési dátumát, diákigazolvány számát vagy oktatási azonosítóját,
iskolaorvos igazolását és a felnőtt (tanár) kapitány aláírását.
A versenyre minden tanuló hozza el a diákigazolványát, mert a vízre szálás előtt a boatmarshalok ellenőrizni
fogják!
A felnőtt korú csapatkapitány e nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi állapotáért, úszni
tudásáért és az adatok valódiságáért. E nélkül a csapatok nem állhatnak rajthoz. A vízre szálló helyen a boatmarshalok
ellenőrizni fogják, hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán.
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 30 perccel a
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csapatoknak a kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk, ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt nem
tudjuk megvárni, vagy a futamot újra rendezni!
A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni.
Öltözködés: a versenyzőknek az Aranypart I. területén üzemelő vendéglátó egység WC-i és zuhanyzói állnak
rendelkezésre. Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! 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.
A verseny ideje alatt a versenyközpontba gépjárművel be- és kihajtani, ill. ott tartózkodni szigorúan tilos!
Felszerelés:
a csapatok csak egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) versenyezhetnek, e nélkül a
boatmarshalok nem engedik őket vízre! Vízre szállni csak mentőmellényben lehet, amit a rendezők biztosítanak. Saját
mentőmellény is megengedett.
Péntek délelőtt minden legénység egy 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 Nebuló Open Kupában 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 Nebuló Open Kupában I. és II. Dimenzióba soroljuk a résztvevő legénységeket. A döntőkben már ezekben a
kategóriákban versenyeznek.
A versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket kormányosokat biztosít a Rába Sárkányhajó Club.
Saját lapát használata is megengedett, ha az megfelel a Magyar Sárkányhajó Szövetség által elfogadott szabványnak.
Legénységet min. 16-max. 20 evezős és 1 dobos alkot.
A versenyen páratlan számú evezősökkel indulni nem lehet. Minden csapatkapitányt megkérünk arra, ha van rá
lehetősége, a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy ne a vízre szállásnál teljen ezzel az idő. Dobosokról a
csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni!
A versenyprogram feszessége és néhány futamban az időeredményes továbbjutási rendszer a rajtolási szabályok
szigorítását teszik szükségessé. Azokat a csapatokat, akik nem álló hajóval vagy nem a rajtvonal mögül rajtolnak, első
esetben 5 mp-ig terjedő büntető idővel, második esetben kizárással sújtjuk!!! Az álló hajót a kormányosok
irányításával az utolsó 4-6 lapátosnak kell biztosítania.
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 dönt.

A győztesek és a dobogósok díjazásban részesülnek.
Étkezés, ellátás: - a verseny helyszínén a Lapostanszék (Banhof) gondoskodik a résztvevők és nézők kiszolgálásáról, jó
közérzetéről, étkeztetéséről.

Jó versenyzést kíván a Rába Sárkányhajó Klub és a
Magyar Sárkányhajó Szövetség!

