Víz, Zene, Virág Fesztivál
XIII. Amatőr Sárkányhajó
Verseny
Versenykiírás
Rendező:

Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Közhasznú Egyesület

Helye:

Tata, Öreg-tó (Építők parkja tóparti területe, Madárvárta)

Ideje:

2018. június 23. (szombat) 9,00 óra

Technikai értekezlet: 2018. június 23. (szombat) 8,00 óra

Nevezés:

A kitöltött nevezési lap e-mailen tataisarkanyok@gmail.com nevezési
határidőre történő visszaküldésével, eljuttatásával.
A nevezés beérkezése után egyeztetjük (utalás vagy kp.) a nevezési díj
befizetésének módját. A nevezést csak a nevezési díj befizetésével vagy
átutalásával együtt fogadjuk el!
A versenykiírás és a nevezési lap letölthető a www.tataisarkanyok.hu
honlapról.

Nevezési határidő: 2018. június 15. 18,00 óra.
(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 06 70 389 6124 telefonszámon vagy a tataisarkanyok@gmail.com emailen lehet kérni.
Sanmina Tavi Kupa 200 m: A hajóban 20 főnek kell eveznie + 1
dobos. A 20 fő evezősből minimum 6 nőnek kell lapátolnia!
Kezdő, illetve azon csapatok részére, amelyek legénysége amatőrökből
tevődik össze.
Nevezési díj: 35.000, - Ft.
Gyakorlott Versenyzők Kupája 200 m: A Magyar Kajak-Kenu
Szövetség és a Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyzői részére,
valamint a gyakorlott, rendszeresen versenyző csapatok részére.
A 20 fő evezősből minimum 6 nőnek kell lapátolnia!
Nevezési díj: 35.000 Ft.
Sanmina Tó túra Kupa 2000 m: Mindazon csapatok részére, melyek
indultak a 200 méteren.
Ebben a versenyszámban is minimum 6 nőnek kell eveznie!
Nevezési díj: 20.000, - Ft.

Tó túra Kupa 2000 méter Gyakorlott Versenyzőknek: Mindazon
csapatok részére, melyek indulnak a 200 méteren és gyakorlott
versenyzők.
Ebben a versenyszámban minimum 6 nőnek kell lapátolnia!
Nevezési díj: 20.000,- Ft
Meghívott hajók versenye 200 m: Tata és Kistérségéhez tartozó
települések
jelentkezését
várjuk
200
méteres
futamra.
Minimum 6 nőnek eveznie kell a csapatban.
Edzési lehetőség:

13.000.- Ft/hajó/óra, előre egyeztetett időpontban.

Versenytáv:

200 méter (kb. 1 perc), illetve 2000 méter (kb. 10-12 perc)

Díjazás:

Minden Kupában első helyen végzett csapat 1 évre vándorkupát kap.
Minden Kupában induló csapat első három helyezettje érmeket kap.
Minden csapat emléklapot kap és a Gelbmann Pincészet üdítő italát.
A meghívott hajók versenyében résztvevő csapatok közül az első három
helyezett kupát kap és emléklapot, valamint a Gelbmann Pincészet
üdítő italát, Gelbmann Ferenc felajánlásából.

Részvételi feltételek és versenyszabályok!
Hajókat, lapátokat és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak!
Gyakorlásra és edzésre lehetőség van a verseny előtt, telefonon előre egyeztetett időpontban
és megállapodás szerint.
1 legénységet min. 16 - max. 20 evezős és egy 1 dobos alkot.
(A rendezőség fenntartja a jogot – rossz idő esetén – a hajóba ülő evezősök létszámának
csökkentésére, a biztonság érdekében.)
A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük. Ennek hiányában a rendezők nem
engedik a legénységet vízre szállni.
A verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten legénységi listát kell leadni a
versenybíróságnak, amelynek tartalmaznia kell a csapat hivatalos (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 100 métert
könnyű sportfelszerelésben úszni, és mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen. A
18 éven aluliaknak szülői vagy felnőtt felügyelői felelősségvállalással is kell rendelkezniük.

Jó versenyzést kíván
a Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Közhasznú Egyesület!

