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       Csapattájékoztató 

 

Helye: Szeged, Tisza folyó, Öreg híd feletti szakasz 
Ideje: 2019.09.07. (szombat)  

Rendező: Dragon Aktív Kft. 

Szakmai támogató: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Versenytáv: 2x200 méter illetve 2000 méter  

A verseny programja: a Versenyműsorban részletezve. 

 

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

el, ha valamelyik előfutamban van még üres hely.  
 

Edzés: a versenyen elindulni – a Magyar Sárkányhajó Szövetség tagegyesületeit kivéve – csak a rendező 

által vezetett felkészítő edzésen, vagy más szervezésében zajló felkészítő edzésen való részvétel igazolásával 

lehetséges.  
 

Felelősség nyilatkozat: kérjük a mellékelt felelősség nyilatkozatot minden résztvevő adataival kitöltve excel 

formátumban elküldeni az nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, illetve aláíratva a pénteki edzés 

előtt leadni! Akik nem vesznek részt a pénteki edzésen, azoknak legkésőbb a verseny napján, a technikai 

értekezleten kell leadni. Aki ezt elmulasztja, az nem edzhet, illetve nem állhat rajthoz! 

A 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 

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

Technikai értekezlet, versenyiroda: szombaton 8 órakor egy rövid technikai értekezletet tartunk a 

Szabadság Úszóházon. A Marathon futamok tájékoztatója is a reggeli értekezleten lesz, a futam előtt már 

nem tartunk. Minden csapatból kérjük a kapitány vagy egy képviselő megjelenését. A távollét miatti 

információ hiányért a felelősséget nem vállaljuk és az ebből eredő esetleges reklamációkat nem fogadjuk el.  
 

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 helyen fel kell sorakozniuk, ellenőrzés és időbeni vízreszállás céljából) azt 

nem tudjuk megvárni, vagy futamot újra rendezni! 
 

Parkolás: a Tisza rakpartja le lesz zárva. Parkolni csak távolabb lehet. A parkoló autókat őrizni nem tudjuk, 

ezért azokért felelősséget nem vállalunk. 
 

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 

bootmarshalok nem engedik őket vízre!  

A rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenkinek biztosítanak. A saját kormányossal 

történő versenyzést a technikai értekezleten előre be kell jelenteni.  

http://www.sarkanyhajo.hu/
https://www.google.com/maps/dir/46.2528342,20.1535579/@46.255312,20.1557251,16z
http://www.sarkanyhajo.hu/
http://www.dragonboat.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
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Felhívjuk a kormányosok figyelmét, hogy vegyék figyelembe a rendezők utasításait. A hajók épségéért ők 

felelnek! 
 

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

szabványnak.  
 

A versenyen vízirendészeti előírás miatt a mentőmellény viselése kötelező! A vízre szállás előtt a 

stégmesterek fogják odaadni. Akik saját mentőmellényben szeretnének versenyezni, azok hozzák magukkal 

és a stégmestereknek mutassák be! 
 

Legénység: a versenykiírás szerint a legénységek 16-18 evezőssel és egy dobossal mehetnek vízre. A 

Vegyes Kupában 8 hölgynek kell evezni! A versenyen páratlan számú evezősökkel indulni nem lehet. 

Minden csapatkapitányt megkérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, ne a vízre szállásnál a 

stégen teljen ezzel az idő!  
 

Dobosokról a csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni! 
 

Lebonyolítás: a rövid távú versenyekben a csapatok kétszer egymás után, kiszállás nélkül eveznek, úgy, 

hogy az első futamban balról jobbra, a második futamban jobbról balra történik a pályabeosztás. A két futam 

ideje összeadódik, és az összetett idő adja a sorrendet és az előfutamokból a továbbjutást. A rangsoroló 

időfutamokban (Vegyes Kupa), minden legénységnek egyszer kell teljesítenie a távot a középső pályán. Az 

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

mérten a legjobb időt kell teljesíteniük. Amennyiben valamelyik legénység nem törekszik a legjobb tudása 

elérésre, és 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. II. III. Dimenzióba soroljuk a résztvevő legénységeket. A magasabb számú dimenzióba 

kerülnek a jobb időeredménnyel rendelkezők. A középfutamokban és döntőkben már ezekben a 

dimenziókban versenyeznek. Az Open Kupában a hagyományos előfutamos módon rendezzük a versenyt. A 

Házisárkányok Kupájában 2 időfutam (A nők csak futamonként csak egy 200 métert eveznek) összesített 

eredménye határozza meg a sorrendet. Marathon Kupában 4 kört kell teljesíteniük a legénységeknek. 

A versenyprogram feszessége és néhány futamban az időeredményes továbbjutási rendszer a rajtolási 

szabályok szigorú betartását teszi szükségessé. Azokat a csapatokat, akik nem álló hajóval vagy nem a 

rajtvonal mögül rajtolnak, az MSSZ versenyszabályzata szerint a „korai rajt” szabályt alkalmazva kettőtől (2) 

öt (5) másodpercig terjedő időbüntetést kapnak!!! Az álló hajót a kormányosok irányításával az utolsó 4-6 

lapátosnak kell biztosítania. A hibásan rajtoló csapatoknak a rajtbíró jelzi a büntetést, a mezőnyt csak végső 

esetben hívja vissza! 
 

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

eredményük kifüggesztésétől számított 20 percen belül, 30 000,- Ft óvási díj egyidejű megfizetésével. Az 

óvásról helyben - a versenynap reggelén, a technikai értekezleten előzetesen megválasztott óvási bizottság 

dönt. 
 

Díjazás: minden kupa győztese serleget, minden dimenzió dobogós versenyzői érmet kapnak.  

 

 

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft, és a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 

 

http://www.sarkanyhajo.hu/

