16. GYŐRI NEBULÓ KUPA

Versenyműsor
Helye:
Ideje:
Rendező:
Szakmai támogató:
Támogató:

Győr, Aranypart II. Szabadstrand
2020. október 02. péntek
Rába Sárkányhajó Club
Magyar Sárkányhajó Szövetség
Dragon Aktív Kft.

Technikai értekezlet: 9:00 órakor az Aranypart II Szabadstrand területén található versenybírósági
sátorban.

Nebuló Open Kupa 1. Előfutam
Futam szám: 1
Rajtszám
1
2
3

Rajtidőpont: 10:00
Csapat név
Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum
Lukács Dragons
Szent-Györgyi Dragonz

Időeredmény

Nebuló Open Kupa 2. Előfutam
Futam szám: 2
Rajtszám
4
5
6

Rajtidőpont: 10:10
Csapat név
Aranysárkány
9.NY
Tibor Serege

Időeredmény

Nebuló Lány és Kisdiák Vegyes Kupa 1. Időfutam
Futam szám: 3
Rajtszám
1
2
3

Rajtidőpont: 10:20
Csapat név
Kazinczicák

Időeredmény

Váci Dragons

Nebuló Open Kupa Kis Döntő
Futam szám: 4
Rajtszám
1
2
3

Rajtidőpont: 11:00
Csapat név
Előfutam győztesek utáni negyedik legjobb idő
Előfutam győztesek utáni második legjobb idő
Előfutam győztesek utáni harmadik legjobb idő

Időeredmény
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Nebuló Open Kupa Nagy Döntő
Futam szám: 5

Rajtidőpont: 11:10

Rajtszám
4
5
6

Csapat név
Előfutam győztesek utáni legjobb idő
Jobb idővel rendelkező előfutam győztes
Gyengébb idővel rendelkező előfutam győztes

Időeredmény

Nebuló Lány és Kisdiák Vegyes Kupa 2. Időfutam
Futam szám: 6

Rajtidőpont: 11:20

Rajtszám
1
2
3

Csapat név
Váci Dragons

Időeredmény

Kazinczicák

Nebuló Open Marathon Kupa
Futam szám: 7
Rajtszám
1
2
3
4

Rajtidőpont: 12:30
Csapat név
Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum
Lukács Dragons
Tibor Serege
Aranysárkány

13:00 Eredményhirdetés

Csapattájékoztató a következő oldalon!

Időeredmény
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Csapattájékoztató
A verseny főrendezője:

Rába Sárkányhajó Club

Szakmai támogató:

Magyar Sárkányhajó Szövetség

Támogató:

Dragon Aktív Kft.

Verseny fővédnöke:

dr. Dézsi Csaba András polgármester

A verseny ideje:

2020. 10. 02. (péntek) – versenyműsor és programterv szerint.
A verseny eső esetén sem marad el!

Verseny helyszíne:

Győr, Aranypart II. Szabadstrand, mely Győr Révfaluban a Széchenyi István Egyetem és a
Mobilis mellett található.

Versenytáv:

200 méter illetve 1000 méter

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.
Marathon Open Kupa:
Középiskolák tanulóiból kiállított legénységeknek, melyben a nemek aránya nincs kikötve.
A dobos lehet tanár vagy felnőtt kísérő. Versenytáv 1000 méter.

Technikai értekezlet, versenyiroda: pénteken 9:00 órakor egy rövid technikai értekezletet tartunk a győri Aranypart II
Szabadstrand területén felállított versenybírósági sátorban. Minden versenyző csapatból kérjük a kapitány vagy egy
képviselő megjelenését!
Felelősség vállalási nyilatkozat: A verseny Felelősség vállalási 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, a nyomtatványon megadott
adatok kitöltésével! Kitöltött Felelősség vállalási nyilatkozat nélkül senki sem versenyezhet!
A jelenlegi járvány helyzetben különösen kérjük az adatok pontos kitöltését, az esetleges későbbi kontaktkutatás
érdekében!
Kérjük, betegen, lázasan senki se jöjjön a versenyre! A verseny járványügyi protokollját külön mellékletben
küldjük.
A versenyre minden tanuló hozza el a diákigazolványát, mert a vízre szálás előtt a boatmarshalok ellenőrizhetik!
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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. 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 vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni.
Öltözködés: öltözőt nem tudunk biztosítani, ezért arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, 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 magatokat. Kérjük a megfelelő távolság betartását más
csapatoktól!
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! A diákoknak vízre szállni csak mentőmellényben lehet, amit a rendezők
biztosítanak. Saját mentőmellény is megengedett.
A versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és kormányosokat a Rába Sárkányhajó Club biztosít.
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!
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 nem lesz büfé. Legközelebb a Lapostanszék (Banhof) tud gondoskodni a
résztvevők kiszolgálásáról, étkezéséről, jó közérzetéről és szórakozásáról.

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

