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T ÁJ ÉK OZ T AT Ó  

Rendezők:  Magyar Sárkányhajó Szövetség és a 

 Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület 

Helyszín: Szarvas – Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő 

Időpont: 2023. február 11. (szombat) 09:00-17:00 

Programtervezet 
  08:30 – 09:00 Érkezés, regisztráció 
  09.30 – 09:45 Technikai értekezlet a csapatkapitányoknak 
  10:00 – 16:00 Verseny 
  16:30 – 17:00 Eredményhirdetés 

Versenykategóriák 
Nyílt Open:  Versenyzési engedélytől függetlenül, nemek megkötése nélküli (elsősorban férfi) 

legénységeknek. 
Nyílt Női:  Versenyzési engedélytől függetlenül minden olyan legénységnek, amelyben csak 

nők eveznek. 
Nyílt Vegyes:  Versenyzési engedélytől függetlenül minden olyan legénységnek, amelyben 

minimum 2 női versenyző evez. 
Szabadidős Open:  Olyan nemek megkötése nélküli (elsősorban férfi) legénységek részére, amelyben 

maximum 2 fő rendelkezik 2022/2023-as MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel. 
Szabadidős Női: Olyan legénységeknek, amelyben csak nők eveznek és maximum 2 fő rendelkezik 

2022/2023-as MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel. 
Szabadidős Vegyes: Olyan legénységeknek, amelyben minimum 2 női versenyző evez, és maximum 2 fő 

rendelkezik 2022/2023-as MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel. 
Egyetem Kupa: Olyan legénységeknek, amelyben egyetemisták, főiskolások eveznek minimum 2 női 

versenyzővel. 
Kisdiák Kupa: Olyan legénységeknek, amelyben általános iskolás korú tanulók eveznek, és 

minimum 2 lány ül a hajóban.  
Nebuló Kupa: Olyan legénységeknek, amelyben középiskolás korú tanulók eveznek, és minimum 2 

lány ül a hajóban. 

 

Verseny leírása:  
Hat fős legénységek egymással szemben egy hajóban foglalnak helyet, a három utolsó padon. A rajt 
elhangzása után a legénységeknek el kell tolni a hajót 2 méter távolságig. 
 
A nevezési díj mindegyik versenykategóriában tartalmazza a hajóhasználatot, a lapáthasználatot és az 
uszodai belépőjegy árát a verseny napjára. 

Helyszíni nevezést nincs módunkban elfogadni! 
 
Futam- és pályabeosztás  
A legénységek futambeosztása sorsoló bizottság által sorsolással történik. 
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Díjazás 
A versenykategóriák dobogós versenyzői érem, győztesei kupa díjazásban részesülnek.  

Legénységi lista / felelősségvállalási nyilatkozat 
Kérjük, hogy a mellékelt legénységi listát számítógéppel kitöltve excel formátumban, átnevezve a csapat 
nevére (Nem pdf vagy jpg. formátumban!) 2023.02.09.-ig a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail 
címre küldjétek vissza! Az aláírt példányt pedig legkésőbb a technikai értekezletig, a regisztrációban kell 
leadni! A legénységi listának tartalmaznia kell a legénység nevét, a versenyosztály megnevezését, a 
legénység tagjainak névsorát, és a táblázatban kért adatokat. 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 helyeken a boatmarshalok 
ellenőrizni fogják, hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán. 
A versenyen minden versenyző rendelkezzen arcképes igazolvánnyal, mert szúrópróbaszerű ellenőrzés 
lehetséges! 
Szabadidős kategóriákban a legénységi lista egyben felelősségvállalási nyilatkozat is, a versenyengedély 
számot a hiánytalanul kitöltött személyes adatok és az aláírás helyettesíti. (A legénység minden tagjának 
alá kell írnia.) 

A Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról is. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS VERSENYSZABÁLYOK! 

 

• Egy legénység 6 fő evezősből és 2 fő tartalékból áll. A tartalékok nem kötelezőek. 

• A versenyen csak azok vehetnek részt, akik neve szerepel a legénységi listán és azt alá is 
írták. 

• A vegyes kategóriákban minimum 2 női versenyzőnek kell eveznie. 

• Egy versenyző versenyosztályonként csak egy legénységben szerepelhet! 

• Egy legénység csak szabadidős vagy nyílt kategóriában versenyezhet.  

• A hajóban csak páros számú evezős ülhet be. 

• A Nyílt kategóriában versenyengedély és megkötés nélkül, szövetségektől és egyesületektől 
függetlenül bárki indulhat.  

• A Szabadidős kategóriákban egy legénységben maximum 2 fő rendelkezhet az előző évi MSSZ 
és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel.  

• Egyszerre egy hajó és kettő legénység van a vízen. 

• A futamok időkorlátosak! Minden egységnek 1 perc áll a rendelkezésére, hogy eltolja a másikat. Az 1 
perc lejártakor, amelyik egység közelebb van a győzelemhez, az nyer.  

• A hajó kifordulása esetén a versenybíró dönti el, mikor fújja le a futamot, és indítja újra. 

• 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 vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk, 
ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából), azt nem tudjuk megvárni, vagy a futamot újra rendezni!  

• Amelyik legénység elkésik a futamáról, az abban a fordulóban nem szerez pontot. A futam újra 
rendezésére nincs lehetőség. 
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• A gyorsabb ki és beszállás érdekében a futam alatt a következő futam résztvevőinek gyülekezni kell 
a boatmarshalnál ellenőrzésre. Aki nem jelenik meg az ellenőrzésre időben a boatmarshalnál, vagy 
nem a kijelölt helyen (ellenőrzés nélkül) megy a beszálló helyhez, az kizárható a futamából. 

• Minden futam sorszámot kap, így folyamatosan követni leheti, hogy hol tart a verseny. 

• A legénységek csak egységes szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. Saját lapát használata 
megengedett, de a versenybíróság ellenőrizheti. 

• A versenyszabályok további részletes ismertetésére, pontosítására, szükséges értelmezésére 
a technikai értekezleten kerül sor! 

• Akik nem tartják be az előírt szabályokat, és a kapitányuk (képviselőjük) nem vesz részt a 
technikai értekezleten, kizárásra kerülnek. Kizárás esetén a nevezési díj nem kerül 
visszafizetésre. 

• A verseny lebonyolításakor felmerülő vitás kérdéseket a versenybírók, illetve a Szervező 
Bizottság saját hatáskörben kezelik, döntésüket a résztvevők kötelesek elfogadni. A szervezők 
és a versenybírók minden esetben törekszenek a fair play szellemiségének megfelelő 
döntéshozatalra. 

Öltözködés:  
Versenyzőknek lehetőségük lesz öltözőt és korlátozott számban öltöző szekrényt használni. A 
medencetérbe behozott értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért nem vállalnak 
felelősséget. 

Étkezés: A fürdőben a verseny ideje alatt büfé fog üzemelni, amely térítés ellenében vehető igénybe. 

Egyéb információk: 
A szurkolók, kísérők a Fürdőt a verseny napján a versenyző legénységekkel együtt ingyen látogathatják. A 
medencetérbe történő belépéshez, ill. a tisztaság megőrzéséhez kérjük, hogy váltópapucsot hozzanak 
magukkal a szurkolók is. 

Parkolás: A gyógyfürdő utcája egyirányú, mindkét oldalon lehet parkolni. Parkolási lehetőség még: Fő 
téren (3 perc séta), piac melletti parkoló (1 perc séta). 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Szervező Bizottság fenntartja a jogot a lebonyolítás 
megváltoztatására (pl. a tervezettnél több vagy kevesebb regisztrált csapat esetén)! 

A verseny előtt technikai értekezletet tartunk a kapitányoknak, amelyen a részvétel kötelező!  

További információk: 

 

 Nevezéssel kapcsolatban Lebonyolítással kapcsolatban  Lebonyolítással kapcsolatban 
 Sziklenka László  Nyerges Miklós Szitó Szabolcs  
 20/956-9716 20/982-7243 30/627-8548   
 

 

J ó  v e r s e n y z é s t  k í v á n u n k !  
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