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TÁJÉKOZT ATÓ  

Rendezők:  Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Sporthalom Kft. 

Társszervező: Dunafüredi Vízisport Klub 

Helyszín: Százhalombatta, Sportuszoda 

Időpont: 2018. január 27. szombat 08:00-16:00 

 

Verseny leírása: hat fős legénységek egymással szemben egy hajóban foglalnak helyet, a három 

utolsó padon. A rajt elhangzása után a legénységeknek el kell tolni a hajót 2,5 méter távolságig.  
 

A nevezési díj tartalmazza: 

- a hajóhasználatot, 

- lapát használatot (igény esetén), 

- uszodai belépőjegy árát a verseny napjára, csak a Sportuszodába. 
 

Helyszíni nevezést nincs módunkban elfogadni! 
 

Legénységi lista (felelősség vállalási nyilatkozat):  

Kérjük, hogy a mellékelt legénységi listát számítógéppel kitöltve excel formátumban, átnevezve a 

csapat nevére (Nem pdf vagy jpg. formátumban!) 2018.01.25.-ig az 

nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre küldjétek vissza! Az aláírt példányt pedig 

legkésőbb a technikai értekezletig, a regisztrációban kell leadni! A legénységi listának tartalmaznia 

kell a legénység nevét, a versenykategória megnevezését, a legénység tagjainak névsorát, lakcímét 

és a leadott példányon az aláírását. 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 helyeken a boatmarshalok 

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

A versenyen minden versenyző rendelkezzen arcképes igazolvánnyal, mert szúrópróbaszerű 

ellenőrzés lehetséges! 

A verseny előtti technikai értekezleten a legénység kapitányoknak kötelező a részvétel! 

 

Díjazás: A versenykategóriák dobogós versenyzői érem, a győztes legénységek kupadíjazásban 

részesülnek.  

 

Program: 

07.45 –tól       Érkezés, regisztráció (Szalai János Uszoda előcsarnoka) 

09.00 – 09.20 Technikai értekezlet a csapatkapitányoknak 

10.00 – 15.00 Verseny (Sportuszoda) 

15.30 – 16.00 Eredményhirdetés 

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A1rosi+Sportuszoda/@47.3150514,18.9050185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741e4a498602c45:0xcbcaa8c774210793!8m2!3d47.3150514!4d18.9072072
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
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Részvételi feltételek és versenyszabályok! 

 

 Egy legénység 6 fő evezősből és 3 fő tartalékból áll. A tartalékok nem kötelezőek. 

 A versenyen csak azok vehetnek részt, akik neve szerepel a legénységi listán és azt 

alá is írták. 

 A vegyes kategóriákban minimum 2 női versenyzőnek kell eveznie. 

 Egy versenyző kategóriánként csak egy legénységben szerepelhet! 

 Egy legénység csak szabadidős vagy nyílt kategóriában versenyezhet.  

 A hajóban csak páros számú evezős ülhet be. 

 A Nyílt kategóriákban versenyengedélytől függetlenül megkötés nélkül bárki indulhat.  

 A Szabadidős kategóriákban egy legénységben maximum 2 fő rendelkezhet 2017-es MSSZ és/vagy 

MKKSZ versenyengedéllyel. 

 Egyszerre egy hajó és kettő legénység van a vízen. 

 A legénységeket nevezésektől függően 3-as vagy 4-es csoportokba sorsoljuk, és a legjobb jut 

tovább. Holtversenynél a legrövidebb idő alatt, a másikat eltoló-elhúzó legénység jut tovább. Ezek 

után már egyenes kieséses rendszer van. 

 A futamok időkorlátosak! Minden egységnek 1 perc áll a rendelkezésére, hogy eltolja a másikat. Az 

1 perc lejártakor, amelyik egység közelebb van a győzelemhez, az nyer. 

 A hajó kifordulása esetén a versenybíró dönti el, mikor fújja le a futamot, és indítja újra. 

 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 a futamot újra rendezni!  

 A gyorsabb ki és beszállás érdekében a futam alatt a következő futam résztvevőinek gyülekezni kell 

a boatmarshaloknál ellenőrzésre. Aki nem jelenik meg az ellenőrzésre időben a boatmarshaloknál, 

vagy nem a kijelölt helyen (ellenőrzés nélkül) megy a beszálló helyhez, az kizárható a futamából. A 

versenyen két boatmarshali pont lesz felállítva. 

 Amelyik legénység elkésik a futamáról, az abban a fordulóban nem szerez pontot. A futam újra 

rendezésére nincs lehetőség. 

 Minden futam sorszámot kap, így folyamatosan lehet látni, hogy hol tart a verseny. 

 A versenyműsorban előzetesen jelöljük, illetve a helyszínen, a hajókon is látható lesz, hogy melyik 

csapat, melyik hajó, melyik oldalán versenyez; hová kell, hogy beüljön (pl.1J=első hajó jobb oldal; 

2B=második hajó, bal oldal). Mindenki figyelje a beosztását, e szerint foglaljon helyet a hajóban. 

 Az egységek csak egységes szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. Saját IDBF licences 

sárkányhajó lapát használata megengedett, de a versenybíróság ellenőrizheti. 

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
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 A versenyszabályok további részletes ismertetésére, pontosítására, szükséges értelmezésére a 

technikai értekezleten kerül sor! 

 Akik nem tartják be az előírt szabályokat, és a kapitányuk (képviselőjük) nem vesz részt a 

technikai értekezleten, kizárásra kerülnek. Kizárás esetén a nevezési díj nem kerül 

visszafizetésre. 

 A verseny lebonyolításakor felmerülő vitás kérdéseket a versenybírók illetve a társadalmi 

zsűri saját hatáskörben kezelik, döntésüket a résztvevők kötelesek elfogadni. A szervezők és a 

versenybírók minden esetben törekszenek a fair play szellemiségének megfelelő döntéshozatalra. 

 

Egyéb információk: 

 

 PARKOLÁS - A kijelölt helyeken nagyobb számban találhatunk szabad parkolóhelyeket! A 

parkolóhelyek általában 2-3 percnyi sétára találhatók az uszodától. (térkép-alább) Kerüljük a 

garázsok elé állást, a felfestett helyeken és a járdán való parkolást! A Közterület Felügyelet 

rendezvények idején fokozott ellenőrzéseket tart! 

 VÁLTÓPAPUCS - A szurkolók, kísérők a Sportuszodát a verseny napján térítésmentesen 

látogathatják. A medencetérbe történő belépéshez, ill. a tisztaság megőrzéséhez kérjük, hogy 

váltópapucsot hozzanak magukkal a szurkolók. A medencetérbe utcai cipővel belépni tilos! 

Cipőborító papucs a pénztárban vásárolható (100 Ft/pár). 

 JELZŐNYILAK – A könnyebb tájékozódás érdekében nyilakat és feliratokat használunk. A 

regisztráció - mint korábban is -, a lenti uszodában lesz. (Szalai János Uszoda), itt vannak az 

öltözőszekrények kulcsai is és a ruhatár is. Itt lehet megvásárolni a cipővédő papucsokat.  

 BEFIZETÉS – Akik még átutalással nem rendezték a nevezési díjat, azok reggel 8:45-ig 

fizethetik be a helyszínen a regisztrációnál. Utána nem áll módunkban elfogadni a csapat 

nevezését. 

 ÉTKEZÉS - Az uszodában a verseny ideje alatt BÜFÉ üzemel, amely térítés ellenében vehető 

igénybe. 

 VERSENYREND – A mostani versenyrendben is jelöltük, hogy ki, melyik hajó, melyik oldalán 

versenyez. (1J = egyes hajó jobb oldal; 2B = kettes hajó, baloldal). Mindenki figyelje a beosztását, 

mert eszerint kerül a versenyidő rögzítésre. 

 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség és a szervezők fenntartják a jogot a lebonyolítás 

megváltoztatására (pl. a tervezettnél több vagy kevesebb regisztrált csapat esetén)! 

 

Kérjük, hogy a Magyar Sárkányhajó Szövetség és a VSZK honlápját a verseny kezdetéig 

folyamatosan figyeljék, mert fontos információk jelenhetnek meg rajta. 

 

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
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Lebonyolítással kapcsolatos infók: Cseh Péter 30/8235-006. 

Nevezéssel, és számlázással kapcsolatos infók: Sziklenka László 20/9569-716. 

 

Parkolási lehetőségek: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Készüljünk együtt,  

a 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságra! 

Szeged, 2018. július 17 – 22. 
 

J ó  v e r s e n y z é s t  k í v á n u n k !  

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu

