EGYETEMI REGATTA 2020
EGYETEMI SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG
MEFOB

Versenykiírás
Rendező:
Szakmai támogató:
Helye:
Ideje:
Versenyszámok:
Nevezési osztály:

Magyar Sárkányhajó Szövetség, Rába Sárkányhajó Club,
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
Győr, Aranypart II.
2020. október 02. (péntek délután)
200 méter és 2000 méter
Vegyes - 1 legénységet minimum 16 - maximum 20 evezős, 1 dobos és 1
kormányos alkot. A hajóban minimum 8, maximum 10 női evezősnek kell
eveznie.

Programtervezet:
A végső versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően készül el, rangsoroló időfutamos,
vagy közvetlen előfutamos formában.
Nevezés:
Kérjük a kitöltött Nevezési lapot a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, nevezési határidőig
küldjék vissza! 1 legénységbe maximum 22 fő nevezhető!
A Versenykiírás, a Nevezési lap és a Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu és a
www.mozduljra.hu honlapokról.
Nevezési díj: 50 000,- Ft/legénység (Külön regisztrációs díjat nem kell fizetni!)
A nevezési díjat kérjük legkésőbb a nevezési határidőig a Magyar Sárkányhajó Szövetség bankszámlájára
elutalni! Az edzések, felkészülés díját a nevezési díj nem tartalmazza!
Bankszámla szám: 58600283-11093651 DT Bank
Közleményben kérjük megírni: MEFOB nevezési díj – Intézmény neve.
Nevezési határidő: 2020.09.18. (péntek) 24 óráig.
A nevezési határidő lejárta után csak abban az esetben fogadunk el nevezést, ha az előfutamokban van még
szabad hely, és az időrendet nem borítja fel.
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak, amelyet
a nevezési díj tartalmaz! Saját kormányossal is lehet versenyezni, amennyiben a kormányos teljes
anyagi és személyi felelősséget vállal, és a rendező hozzájárul.
Díjazás:
A győztesek és a dobogósok érem, a bajnokok kupa díjazásban részesülnek.
Részvételi feltételek és versenyszabályok:
A verseny a Magyar Sárkányhajós Szövetség Versenyszabályzata szerint kerül lebonyolításra.

EGYETEMI REGATTA 2020
EGYETEMI SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG
MEFOB
Minden résztvevőnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a 2019/2020 őszi és/vagy tavaszi illetve a
2020/2021 őszi szemeszterben. A versenyen továbbá részt vehetnek azok a volt hallgatók, akik
abszolutóriumukat 2019-ben vagy 2020-ban szerezték. A részleteket a MEFOB Általános Versenykiírása
tartalmazza.
A koronavírus járványhelyzet fennállása alatt MEFOB események a mindenkori, aktuálisan hatályos
kormányzati intézkedések, valamint a Magyar Sárkányhajó Szövetség által meghatározott feltételek szigorú
betartása mellett rendezhetők.
A résztvevő MEFOB legénységeknek csapatvezetővel kell rendelkezni, akinek a következők a feladatai:
•

képviseli a csapatot,

•

részt vesz a technikai értekezleten,

•

verseny napján a hajóban ül,

•

kijelöli a versenyző legénységet,

•

összefogja a csapatot, edzések és a verseny alkalmával koordinálja a legénységet.

A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük.
Minden legénységnek minimum 2 edzésen való részvétel kötelező, de az eredményes versenyzéshez
minimum 4 edzés ajánlott. Az edzések megszervezését a Magyar Sárkányhajó Szövetség (MSSZ)
biztosítja, és közreműködik benne. Előzetes egyeztetést követően az egyetemi legénységnek igazolnia kell,
hogy két edzésen részt vett.
Az edzésekkel kapcsolatban egyeztetni a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mailen vagy a +36 20 9569
716-os telefonszámon lehet. Az edzések díját a nevezési díj nem tartalmazza!
Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat:
A hiánytalanul kitöltött Legénységi listát, ami egyben Felelősség vállalási nyilatkozat, a verseny előtt 2
nappal el kell küldeni elektronikusan excel formátumban (nem pdf vagy fotó formátumban! Ezt nem kell
még aláírni!) a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre. Az eredeti, aláírt legénységi listát a verseny
kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten kell leadni a versenybíróságnak.
Előkészületi verseny: a felkészülés részeként a Pécsi Tudományegyetem a Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetséggel és a Magyar Sárkányhajó Szövetség szakmai támogatásával felkészülési versenyre
biztosít lehetőséget 2020. szeptember 26-án Orfűn (I. PTE Országos Egyetemi Sárkányhajó Regatta). Az
ezen való részvétel a Pécsi Tudományegyetem Sportirodája jóvoltából ingyenes.
Információ:

Sziklenka László

Varga Tamás

MSSZ szakmai elnökhelyettes

sportági referens, egyetemi koordinátor

Tel: +36 20 9569 716

Tel: + 36 20 340 1081

Jó versenyzést kíván a Magyar Sárkányhajó Szövetség
a Rába Sárkányhajó Club,
és a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség!

