1. Dunakeszi Sárkányhajó Fesztivál
Verseny csapatok, Amatőr csapatok, baráti társaságok, munkahelyi csoportok, tanárok részére!

Versenykiírás
Rendező:

Dunakeszi Sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület
A

Védnök:

vDióssi Csaba polgármester
e
r
sDunakeszi Liget utca Duna- part szakasza
e2016. május 28. (szombat)
n
yA kitöltött nevezési lap Online nevezés a www.sarkanyhajozz.hu oldalon valamint ekmailben info@sarkanyhajozz.hu, nevezési határidőre történő megerősítéssel.
iA nevezést csak aaz online regisztráció, email megerősítéssel és a nevezési díj
í
rbefizetésével vagy átutalásával együtt fogadjuk el!
áBankszámla szám:
sDunakeszi SH. ÖTSE. K&H bank1040 2018 5052 6768 8987 1004

Helye:
Ideje:
Nevezés:

é
sKérjük, átutalás esetén, megjegyzésként írják meg az átutaló címét és a legénység nevét!
A számlát csak a bankszámla tulajdonos nevére és címére tudjuk kiállítani.
a
nevezési lap letölthető a www.sarkanyhajofesztivalok.hu honlapról is.

Nevezési határidő: Jelentkezés sorrendjében legkésőbb 2015. 05. 20. (péntek) 24 óráig.
Túljelentkezés esetén csak a megadott létszámig, a jelentkezés sorrendjében fogadjuk el a
nevezéseket.
A nevezési határidő lejárta után csak abban az esetben fogadunk el nevezést, ha az
előfutamokban még van szabad hely, és az időrendet nem borítja fel.

Információ:

A Bauer Márton 06 70 336 6460 vagy a info@sarkanyhajozz.hu e-mail-en.

Versenykategóriák: Nyílt Kupa 200 méter
[Ide írhat]
www.sarkanyhajozz.hu

info@sarkanyhajozz.hu

Nevezési díj: 16.000, - Ft/legénység.
A résztvevők kora és neme nincs megkötve. 16- 20 fő evez egyszerre a hajóban +
dobos.
Maximum 10 legénység nevezését fogadjuk el!
Házisárkányok Kupája 200 méter:
Minden olyan legénység, amelyben csak nő evez. A kormányos és a dobos lehet
férfi is. 10 evezős + dobos
Nevezési díj: 10.000, - Ft/legénység.
Vegyes Kupa 200 méter:
A legénységben minimum 8 női versenyzőnek kell a legénységben evezni! 16-20 fő
evez egyszerre a hajóban + dobos.
Nevezési díj: 16.000, - Ft/legénység.
Barátok, Lakóközösségek Kupája 200 méter:
Baráti társaságok, résztvevők kora és nem nincs megkötve. 8- 10 fő evezős + a dobos
Nevezési díj: 10.000, - Ft/legénység.
Vállalatok, cégek, munkaközösségek Kupája 200 méter:
Vállalkozások, cégek munkatársai,, résztvevők kora és nem nincs megkötve. 8- 10 fő
evezős + a dobos
Nevezési díj: 10.000, - Ft/legénység. / Vállalkozás saját nevén induló csapat nettó
30 000 Ft / legénység.
Családok Kupája 200 méter:
Több család alkot egy csapatot, korhatár nincs megkötve, 4 felnőtt és 4 gyermek (18
év alatti)+ 1 dobos alkot egy csapatot.
Nevezési díj: 5 000 Ft / legénység
Meghívásos futamok 200 méter:
Tanárok, Városi intézmények dolgozó, Rendvédelem, Polgárőrség, alkotta csapatok
futamai, azonos foglalkozásuk egymás ellen. 8- 10 fő evezős + a dobos
Nincs nevezési díj!
Marathon Open Kupa 2000 méter:
A résztvevők kora és neme nincs megkötve. 16- 20 fő evez egyszerre a hajóban +
dobos.
Időfutam,2 perces késleltetett indulással, kőrpályán.
Nevezési díj: 16.000, -Ft /legénység. (Más kupában is induló legénységeknek
8.000,- Ft /legénység) Maximum 12 legénység nevezését fogadjuk el.
A nevezési díjban a versenyen való részvétel mellett, hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és
kormányosokat biztosítanak a szervezők. A nevezési díj minden résztvevő részére tartalmaz egytálétel
ebédet.
A kupa nevek változhatnak, névadó szponzor jelentkezése esetén.
*Céges nevezési díj: Azok a legénységek, amely cég néven indulnak, és élni szeretnének a reklám
lehetőségekkel, céges nevezési díjat is választhatnak külön megállapodás szerint.
[Ide írhat]
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A nevezési díj kiegyenlítése: kérjük, hogy a nevezéssel együtt a megadott számlaszámra, utalják át a
nevezési díjat. A beérkező összegről előleg és végszámlát állítunk ki.

Versenytáv:

200 méter (kb. 1 perc) illetve 2000 méter (kb. 10 perc)

Díjazás:

A Kupák győztesei serleget, és emlékérmet kapnak.

Programtervezet: Szombat de.: Nyílt kupa, Házisárkányok Kupa, Vegyes Kupa, Barátok Kupa,
Családok Kupa, Meghívásos Kupa, Vállalatok, cégek, munkaközösségek kupa.
Szombat du.: Marathon Open Kupa

Részvételi feltételek és versenyszabályok!
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és igény esetén tapasztalt kormányosokat a rendezők
biztosítanak! Saját kormányossal csak anyagi felelősség vállalási nyilatkozattal lehet versenyezni.
Gyakorlásra és edzésre lehetőség van a verseny előtti napokban, telefonon előre egyeztetett időpontban
és megállapodás szerint.

Az edzéseket Dunakeszi Liget utca Duna- parton tartjuk.
Edzések díja: 1 alkalommal ingyenes, további edzés lehetőségek 1000 Ft / fő / alkalom (2 óra időtartam)
Versenyek lebonyolítása:
Kategóriánként legalább 2 csapat nevezése esetén tartjuk meg.
A 200 méteres futamok a Duna folyásirányával szemben kerülnek megrendezésre. Minden legénységnek
kettő időmérő futamban (egyet a partfelőli pályán egyet a parttól távolabbi pályán) kell részt vennie, az
időket összeadásra kerülnek. Az idősorrend alapján a legénységek, a nevezések számától függően kerülnek
további futamokba, helyosztókba.
A 2000 méteres futamok egy kőrpályán egy fordulóval kerül megrendezésre 2 percenkénti egyéni
indítással.
A legénységeknek lehetőség szerint egyforma pólóban kell versenyezniük.
A verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten legénységi listát kell leadni a versenybíróságnak,
amelynek tartalmaznia kell a csapat hivatalos (iskola, intézmény, vállalat, egyesület, stb.) vagy fantázia
(baráti társaságok) nevét, a legénység tagjainak névsorát és a kupa nevét, amelyikben indulnak. Ezen a
listán a legénység kapitányának nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó erőnléti állapotban vannak,
mindenki tud legalább 50 métert könnyű sport felszerelésben úszni, és mindenki saját felelősségén vesz
részt a versenyen. A 18 éven aluliaknak szülői vagy felnőtt felügyelői felelősség vállalással is kell
rendelkezniük.

Jó versenyzést kíván a Dunakeszi sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó
Sportegyesület!
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