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Helyszín
Szarvas- Városi Strand- Holt- Kőrös
46°55’00.20” É
20° 32’21.71” K

Megközelítés
A 44-es úton Kecskemét felől, Holt- Kőrös hídja után balra a templom
felé. Onnan a kihelyezett táblákat követve a Városi Strandig, illetve a
polgárőrség által kijelölt parkolóhelyekre.
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A verseny lebonyolítása
Versenyrendszer
Az országos „Sárkányhajó roadshow- települések versenye” során
sárkányhajó csapatok mérkőznek az országos bajnoki címért. Az ország 7
régiójában megrendezett selejtezők három legjobbja indulhat Szegeden, a
Sárkányhajó VB-n megrendezett döntőkön. A verseny két kategóriában
zajlik, a magyarországi településeket, valamint cégeket képviselő csapatok
indulhatnak.
Az szarvasi verseny az országos sárkányhajó roadshow részeként
továbbjutási lehetőséget kínál a települések és cégek kategória
csapatainak a világbajnokság keretében megrendezett országos döntőbe.
A szarvasi selejtező első három helyezettje jut a döntőbe, ahol a 7 régiós
verseny 21 továbbjutója áll rajthoz. A 21 település döntője a Szegedi
Sárkányhajó Világbajnokság keretében kerül megrendezésre 2010.
augusztus 27-29-én.
A helyi selejtezők vegyes csapatösszeállításban (lásd lentebb) 350 méteres
távon, a szegedi döntők 200 méteres versenytávon, az ICF sárkányhajó
versenyszabályai szerint kerülnek megrendezésre.
A selejtezők továbbjutási rendszere
Amennyiben egy település képviseletében több hajó indul, úgy részükre
városi elődöntőt rendezünk a helyszínen, amelynek győztese indulhat a
települések közötti versenyen. A települések közötti versenyek első három
helyezettje jut tovább az országos döntőbe.

Előzetes program
(A pontos program június 7-től megtalálható az MKKSZ honlapján)
07.00 – 08.00

Érkezés

08.00 – 09.00

Technikai értekezlet (rendezvénysátor)

09.30 – 16.30

Verseny

16.30 – 17.30

Eredményhirdetés
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Versenyszámok – kategóriák
A legénységnek minden kategóriában maximum 3fő olyan tagja lehet (dobost is
beleszámítva), aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyrendszerében 2009es vagy a 2010-es évben versenyzési engedélyt váltott ki, vagy sárkányhajóban
válogatóversenyen elindult.

Települések
A legénység egy települést képvisel. A legénységnek több település
lakója is tagja lehet, de ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni
mely helység képviseletében, indulnak. A csapatban minimum 8 fő női
versenyzőnek indulnia kell. Az első három helyezett továbbjut a
Sárkányhajó Világbajnokság keretében megrendezett települések
közötti verseny országos döntőjére.

Cégek
A legénység egy céget, vállalatot képvisel. A legénységnek tagja lehet
más cég dolgozója is. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek
indulnia kell. Az első három helyezett továbbjut a Sárkányhajó
Világbajnokság keretében megrendezett cégek közötti verseny országos
döntőjére.

Iskolák csapatai
(18 éves kor alatt a nevezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyhez a
nyilatkozat a honlapról letölthető)
Korosztály „A”- Általános iskolai tanulók részére. A csapatban minimum
8 fő női versenyzőnek indulnia kell.
Korosztály „B”- Középiskolai tanulmányt folytató tanulók részére. A
csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek indulnia kell.
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Nevezés
Kovács Orsolyánál 2010. június 4.- ig
orsolya.kovacs@mkksz.hu
Nevezési díj 20.000 Ft / csapat
Az iskolák csapatai részére a részvétel INGYENES.
A nevezési díj tartalmazza







hajó használata
lapát használata (igény esetén)
mentőmellény a legénység részére
kormányos
belépés a versenyzői területre
egészségügyi szolgálat

Nevezési díj befizetése
Átutalással az alábbi számlaszámra:
MKB Bank Zrt. - 10300002-20109651-00003285
A közlemény rovatba ezt írja be:
Sárkányhajó Szarvas nevezési díj- csapat neve

Díjazás
A régiós versenyeken minden kategória külön kerül díjazásra. Minden
dobogós versenyző érmet kap.
A települések versenyeinek továbbjutó csapatai a szegedi döntőben a
következő díjazásban részesülnek.
1 .helyezett -Egymillió forint
2.helyezett- Rafting túra
3. helyezett-Sportruházati felszerelés
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Legénység
A versenyben a csapat összeállításának az alábbiaknak kell megfelelni:





minimum 16 maximum 20 fő, de páros számú evezős
csapatonként minimálisan 8 fő női versenyző
1 fő dobos
1 fő kormányos, melyet biztosítunk minden hajó számára.
(Amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a a
hajóban esetlegesen keletkezett károk fedezésére 10,000 Ft kauciót
kérünk)
 maximum 2 fő tartalék
 A hajóban mentőmellény viselése kötelező, melyet a szervezők
bocsátanak a résztvevők rendelkezésére.

Cserelehetőség
 A nevezési lapon feltűntetett legénység összeállítása a selejtező
során nem változhat
 Az országos döntőben résztvevő egységek összetétele maximum 4
fővel térhet el a selejtezőn résztvevő csapat legénységétől.
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze
meg, hogy a vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő
rendben tudjon felsorakozni.
Felszerelés
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó)
versenyezhetnek. A rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat és
lapátokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata
megengedett. A hajóban mentőmellény viselése kötelező.
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi
sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint,
irányított pályabeosztással történik. Szükség esetén mentőmellényeket
a vízre szállás előtt biztosítunk.
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Egyéb tudnivalók
Pontosság
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy
órával a futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program
meglehetősen szoros, aki lekési a futamát (a futam előtt 15 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 megrendezni!
A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési
sorrendet előre megtervezni.

Öltözködés
Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben
jöjjön! Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért
felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás esetén mindenki
gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny eső esetén
sem marad el! A hajóban mentőmellény viselése kötelező, melyet a
szervezők a rendelkezésetekre bocsátanak!
Száraz ruháról senki ne feledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a
legénységek tagjai összefröcskölik egymást!
Parkolás
A nagy számban érkező gépkocsik miatt a Városi Strand parkolója,
ileltve az oda vezető utcák tele lesznek, ezért megkérünk mindenkit,
hogy minél előbb parkolja le az autóját, illetve kövesse a kitáblázást és a
polgárőrség irányítóinak utasítását
Étkezés, ellátás
A verseny helyszínén sörsátor fog üzemelni és partygrill szolgáltatás
gondoskodik a résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó
közérzetéről, étkeztetéséről. A nevezési díj, étkezést nem tartalmaz.

