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NEBULÓ KUPA
Diák Sárkányhajó Verseny
Versenykiírás

Helye:
Ideje:
Rendező:
Szakmai támogató:
Védnök:
Versenytáv:

Székesfehérvár, Csónakázó-tó
2019. 09.27. péntek
Dragon Aktív Kft.
Magyar Sárkányhajó Szövetség
Dr. Cser – Palkovics András Polgármester
200 méter (kb. 1 perc)

Nevezési díj: NINCS! A verseny ifjúsági program keretében valósul meg, a sportrendezvény a résztvevők
számára ingyenes.
Nevezési határidő: 2019. 09.20. (péntek) 24 óráig.
(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.)

Nevezés:
A kitöltött Nevezési lap e-mailben (info@sarkanyhajo.hu címre), nevezési határidőre történő
visszaküldésével.
A Versenykiírás, a Nevezési lap és Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajofesztivalok.hu honlapról is.

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat:
A Legénységi listának tartalmaznia kell a verseny megnevezését, helyszínét, dátumát, az egyesület
és/vagy legénység nevét, a kupa nevét, valamint kapitányának nevét, telefon számát, e-mail címét,
aláírását, a legénység versenyzőinek születési helyét, idejét. Ez utóbbi kettőt az MSSZ versenyengedély
száma helyettesítheti. A Legénységi listát, ami egyben felelősségvállalási nyilatkozat is, minden
csapatkapitánynak és versenyzőnek alá kell írnia. Ez alól azok a versenyzők mentesülnek, akik
rendelkeznek érvényes MSSZ versenyengedéllyel. Ezen a listán a legénység kapitányának nyilatkoznia
kell, hogy a legénység tagjai jó erőnléti állapotban vannak, mindenki tud legalább 200 métert könnyű
sport felszerelésben úszni, és mindenki saját felelősségen vesz részt a versenyen. A 18 éven aluliaknak
szülői vagy felnőtt felügyelői felelősség vállalással is kell rendelkezniük.

2 nappal a verseny előtt elektronikusan (excel formátumban) a hiánytalanul kitöltött Legénységi
listát a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre kell elküldeni.

A kinyomtatott, aláírt listát legkésőbb a verseny technikai értekezletéig kell leadni. A legénység
minden tagjának alá kell írnia!
Versenykategóriák:
Nebuló Open (Fiú) és Lány Kupa:
Középiskolák tanulóiból kiállított legénységeknek.
A csak lányokból álló legénységeket külön értékeljük, és megfelelő számú legénység
esetén külön futamot rendezünk nekik.
Kisdiák Vegyes Kupa: Általános iskolák tanulóiból kiállított legénységeknek, melyben minimum 4
lánynak kell eveznie. Maximum 2 felnőtt kísérő is helyet foglalhat a legénységben.

14. SZÉKESFEHÉRVÁRI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL

Edzés lehetőség a verseny előtt:
A versenyre nevező diák csapatoknak a versenyen való részvétellel együtt, egy óra gyakorlást
biztosítanak pénteken délután a szervezők. A versenyhez és a gyakorláshoz hajókat, lapátokat,
mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat adnak a rendezők.
A verseny lebonyolítása: a Nebuló Kupára jelentkező iskolai legénységeknek pénteken délután egy edzést és
egyben egy gyakorló, rangsoroló versenyt rendezünk. A legjobb csapatok részt vehetnek a péntek
délutáni döntőkben.
Az ingyenes edzést csak pénteken, a helyszínen tudunk biztosítani az iskolai legénységeknek.
Díjazás: A győztesek kupát, a dobogósok érmet kapnak. Minden résztvevő legénység emlék oklevelet kap.
A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni.
Részvételi feltételek és versenyszabályok:
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak!
1 legénységet min. 16-max. 18 evezős és 1 dobos alkot. A Nebuló Kupákban az iskola tanára, vagy más
felnőtt kísérő csak dobosként vehet részt a versenyben. A Kisdiák Kupában 2 felnőtt kísérő is evezhet
egy legénységben.
A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük. Ennek hiányában a rendezők nem engedik a
legénységet vízre szállni.
Az iskola csapatának felelős tanár vezetővel kell rendelkeznie, akivel a rendezők egyeztetni
tudnak.
A verseny kezdete előtt 1 órával a technikai értekezleten, az előzetesen e-mailon megküldött legénységi
listát kell leadni a versenybíróságnak, amelynek tartalmaznia kell az iskola nevét, a legénység tagjainak
névsorát, születési dátumát, diákigazolvány számát, az iskolaorvos igazolását és a kupa nevét,
amelyikben indulnak. Ezen a listán az iskola tanárának nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó
erőnléti állapotban vannak, mindenki tud legalább 200 métert úszni könnyű sport felszerelésben, és
mindenki az iskola tanulója.
További információ: A +36 20 9569 716 vagy +36 30 9336 094 telefonszámon, vagy az info@sarkanyhajo.hu
e-mailen lehet kérni.

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft. és a
Magyar Sárkányhajó Szövetség!

