9. HOSSZÚ TÁVÚ SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁS
Rendező:
Helyszín:
Időpont:
Nevezési határidő:
Programtervezet
Délelőtt:
Délután:

Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Sugo Sárkányhajó Club
Baja, Ifjúsági Szálló, Petőfi sziget 5.
2020. október 17. szombat
2020. október 9. 24 óráig
Szabadidős Open 10-es (2 km, 10 fővel nagy hajóban), Senior „B” Open, U18 Open (4
km) és Premier Vegyes (8 km)
Premier Open, Senior „A” Open (8 km), Premier Női és Szabadidős Open (4 Km)

Versenykategóriák
Korosztály.
Vers. oszt.

U18

Premier

Senior A

Senior B

Open

4 km

8 km

8 km

4 km

Női
Vegyes

-

4 km
8 km

-

-

Szabadidős
Kupák
10-es 2 km,
20-as 4 km
-

Legénységek
Egy legénységet min. 16 – max. 20 evezős, 1 dobos és 1 kormányos alkot. Kivéve Szabadidős 10-es 2
km-es kategória, itt: 10 evezős, 1 dobos, 1 kormányos. Vegyes verseny osztályban 20 fő indulása esetén
10, 18 fő indulása esetén 8 nőnek kell eveznie. A hajókat csak tapasztalt kormányosok kormányozhatják,
akik anyagi felelősséget vállalnak a hajókért. A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük!
Szabadidős kategóriában, egy legénységben max. 2 illetve 4 fő MSSZ és/vagy MKKSZ/MESZ versenyzési
engedéllyel rendelkező versenyző vehet részt. A Szabadidősöknél a versenyengedélyt a
Legénységi lista versenyzőnkénti aláírásával, és a nevezési díj megfizetésével lehet kiváltani. A
legénység nemek szerinti összeállítása nem meghatározott. Nem kötelező a saját kormányos, azt
igény esetén a szövetség biztosít. Kérjük ezt a nevezéssel együtt jelezni!
Nevezési díj
 A Magyar Sárkányhajó Szövetség tagszervezeteinek versenyzési engedélyével rendelkező
versenyzőinek nevezési díjat nem kell fizetni. (Akik nem rendelkeznek érvényes
versenyengedéllyel, azok rajtengedéllyel vehetnek részt.)
 Azok a legénységek, akik nem tagjai a Magyar Sárkányhajó Szövetségnek, de részt kívánnak
venni a Magyar Bajnoki futamokban, egyesületük, csapatuk egyszeri regisztrációs díjának
(50.000 Ft) és legénységenként 26.000 Ft nevezési díj megfizetésével indulhatnak. (Lásd a
„Magyar Sárkány”-ban)
 A Szabadidős versenykategóriákban
20 fős legénységgel 4 km-es táv 20.000 Ft
10 fős legénységgel 2 km-es táv 15.000 Ft
A nevezési díj tartalmazza a szabadidős versenyengedélyt. A Szabadidős kategóriákban a
nevezési díjban nincs edzés, azt külön kell leegyeztetni.
Nevezés
 A
kitöltött
elektronikus
(excel
formátumú)
Nevezési
lap
visszaküldése
az
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, határidőn belül. (Aláírt nevezési lapra nincs
szükség!)
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A Szabadidős kategóriákban a nevezést csak a nevezési díj átutalásával vagy befizetésével együtt
fogadjuk el!



Bankszámlaszám:

Mag yar Sárkányhajó Szövetség

58600283 -11093651

Kérjük, átutalás esetén, megjegyzésként írják meg az átutaló címét és a legénység nevét!
A számlát a számlatulajdonos nevére és címére tudjuk csak kiállítani.


A nevezési határidő után beérkezett elkésett nevezést csak 10.000 Ft késedelmi díj megfizetésével,
abban az esetben fogadunk el, amennyiben nem borítja fel a versenyrendet!

Részvételi feltételeket a „Magyar Sárkány” tájékoztató kiadvány részletesen tartalmazza. A verseny a
Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata szerint kerül megrendezésre.
Verseny lebonyolítás
A legénységek egymást 1 percenként követve üldözéses formában versenyeznek. A rajt sorrend az előző
évi eredmények ismeretében kerül meghatározásra.
Díjazás
Az első három helyezett legénységek kupadíjazásban részesülnek.
Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat
 2 nappal a verseny előtt elektronikusan (excel formátumban) a hiánytalanul kitöltött Legénységi
listát a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre kell elküldeni.
 A kinyomtatott aláírt legénységi listát a technikai értekezletig kell leadni a minősítő bírónak vagy
vezető boatmarshalnak.
 Szabadidős kategóriákban a Legénységi lista egyben Felelősségvállalási nyilatkozat is, a
versenyengedély számot a születési hely, születési idő és aláírás helyettesítheti. (A legénység
minden tagjának alá kell írnia!)
A Versenykiírás, a Nevezési lap és a Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról.
Étkezés:
Lehetőség van a verseny helyszínén menürendelésre. Kéjük, hogy akik élni szeretnének ezzel a
lehetőséggel, október 10-ig adják le rendeléseiket Papp Bálintné Móninak szmonika60@gmail.com e-mail
címen, vagy +36206634457 telefonszámon!
1. menü:
Zöldségkrémleves
Holstein Sertésszelet, törtburgonya, káposztasaláta
Citromos csoda

2. menü:
Hideg gyümölcsleves
Sajtos csirkemell, burgonyapüré vagy rizi-bizi
Somlói galuska

Mind két menü ára: 1.700,- Ft/fő
További információk:
Sziklenka László
szakmai elnökhelyettes
Magyar Sárkányhajó Szövetség
+36 20 9569 716

Ódor Tibor
elnök
Sugo Sárkányhajó Club
+36 20 9241 699
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