8. SZOMBATHELYI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL

Csapattájékoztató

Nagy örömünkre szolgált jelentkezésetek a 8. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztiválra. Ahhoz, hogy a
rendezvény sikeres legyen, nekünk rendezőknek és nektek, csapatoknak össze kell fognunk. Ezért néhány
fontos tudnivalóra és szabályra hívnánk fel mindenki figyelmét.
Verseny helyszíne:

- Szombathely, Csónakázó-tó, Kenderesi utca

Versenyközpont:

- a szigeten.

Verseny ideje:

- a mellékelt versenyműsorban részletezve.

Versenytáv:

- 200 méter, 2000 méter.

Nevezés:
- a nevezési határidő lejárta után utólagos vagy helyszíni nevezést csak abban az esetben
fogadunk el, ha valamelyik előfutamban van még üres hely. A versenyt 6 hajóval rendezzük.
Technikai értekezlet, versenyiroda: - szombaton 8:45-kor, a szigeten. Minden csapatból kérjük a
kapitány vagy egy képviselő megjelenését.
Felelősség nyilatkozat:
- kérjük a mellékelt felelősség nyilatkozatot minden résztvevő adataival
kitöltve excel formátumban elküldeni az nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, illetve
aláíratva a pénteki edzés előtt leadni! Akik nem vesznek részt a pénteki edzésen, azoknak legkésőbb a
verseny napján, a technikai értekezleten kell leadni. Aki ezt elmulasztja, az nem edzhet, illetve nem
állhat rajthoz!
A csapatkapitány e nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi állapotáért, úszni
tudásáért és az adatok, aláírások valódiságáért. A vízre szálló helyen a boatmarshalok ellenőrizni fogják,
hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán.
Edzések:
- a szombathelyi csapatoknak pénteken az előre egyeztetett időpontban tudunk gyakorlást
biztosítani a verseny helyszínén a Csónakázó tavi szigeten. Kérjük, hogy minden legénység legalább 10
perccel korábban érkezzen a megadott időponthoz képest és hozza magával a kitöltött Felelősség vállalási
nyilatkozatot (Legénységi lista).
Pontosság: - megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy órával a
versenyfutam kezdete előtt érkezzen meg, mert 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 futamot újra rendezni!
Parkolás:
- a Kenderesi utcai parkolóban közvetlen a szigetre bevezető hídnál, vagy a Claudius
Hotel parkolójában.
Figyelem:

- parkoló autókat őrizni nem tudjuk, ezért azokra felelősséget nem vállalunk.
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Öltözködés: - az öltözködésre külön öltözőt nem tudunk biztosítani, ezért mindenkit arra kérünk, eleve
sportfelszerelésben jöjjön. Az értékeire mindenki fokozottan vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget
nem tudnak vállalni.
Esős időjárás esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről.
A verseny, eső esetén sem marad el!
Száraz váltó ruháról ne feledkezzetek meg, mert várhatóan a vízen összefröcskölitek egymást.
Felszerelés: - a csapatok csak egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) versenyezhetnek, e
nélkül a boatmarshalok nem engedik őket vízre!
A rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenkinek biztosítanak.
Saját lapát használata is megengedett, ha az megfelel a nemzetközi szabályokban leírt szabványnak. A
csapatok pályabeosztása az időfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással, a tovább jutás esetében
pedig az előfutam sorrend alapján irányított pályabeosztással történik. Saját kormányossal történő
versenyzés, csak előre bejelentett esetben, a verseny főrendezőjének engedélyével lehetséges. Szükség
esetén mentőmellényeket a vízre szállás előtt a Bootmarshaloktól lehet igényelni!
Felhívjuk a kormányosok figyelmét, hogy vegyék figyelembe a rendezők utasításait.
A hajók épségéért ők felelnek!
Legénység: - a versenykiírás szerint a legénységek 16-18 evezőssel és egy dobossal indulhatnak. A
Vegyes Kupában 8 hölgynek kell evezni! A versenyen páratlan számú evezősökkel indulni nem lehet.
Minden csapatkapitányt megkérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, ne a vízre szállásnál a
stégen teljen ezzel az idő!
Dobosokról a csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni!
A versenyprogram feszessége és néhány futamban az időeredményes továbbjutási rendszer a rajtolási
szabályok szigorítását teszik szükségessé. Azokat a csapatokat, akik nem álló hajóval vagy nem a rajtvonal
mögül rajtolnak, első esetben 5 mp.-ig terjedő büntető idővel, második esetben kizárással sújtjuk!!! Az álló
hajót a kormányosok irányításával az utolsó 4-6 lapátosnak kell biztosítania.
A legénységek először egy rangsoroló időfutamban vesznek részt. Az időfutamban elért eredmény alapján
történik középfutamokba a pályabeosztás.
Díjazás:
- Minden kupagyőztes legénység serleget, minden dobogós versenyző érmet kap. A
szombathelyi csapatokat Open és Vegyes Kupában külön is értékeljük és éremdíjazásban részesítjük.
Étkezés, ellátás: - a verseny helyszínén a DECK Bistro büfét fog üzemeltetni és gondoskodik a résztvevők
és nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről. Akik szeretnének előzetesen menüt rendelni,
vegyék fel a közvetlen kapcsolatot a DECK Bistroval.

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft.!

