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V E RS E NY KI Í RÁ S  

Rendező:  Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Helyszín: Fadd-Dombori 

Időpont: 2021.09.17-19. 

Nevezési határidő: 2021.09.10. 24 óráig.  

Programtervezet 
Péntek du:  2000 méteres futamok  
Szombat: 200 méteres futamok 
Vasárnap: 500 méteres futamok 

Versenykategóriák 

 
Korosztály. 

Vers. oszt. 
U18 Premier Senior A Senior B 

Open 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 

Női nincs 2000m, 500m, 200m 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 

Vegyes 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 2000m, 200m, 500m 

Nevezési díj 

 A Magyar Sárkányhajó Szövetség tagszervezeteinek versenyzési engedélyével rendelkező 
versenyzőinek nevezési díjat nem kell fizetni. (Akik nem rendelkeznek érvényes 
versenyengedéllyel, azok rajtengedéllyel vehetnek részt.) 

 Azok a legénységek, akik nem tagjai a Magyar Sárkányhajó Szövetségnek, de részt kívánnak 
venni a Magyar Bajnoki futamokban, egyesületük, csapatuk egyszeri regisztrációs díjának 
(50.000 Ft) és legénységenként 26.000 Ft nevezési díj megfizetésével indulhatnak. (Lásd a 
„Magyar Sárkány”-ban) 

Nevezés 

 A kitöltött elektronikus (excel formátumú) nevezési lap visszaküldése az 
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, határidőn belül. (aláírt nevezési lapra nincs 
szükség!) 

 A nevezési határidő után beérkezett elkésett nevezést csak 10.000 Ft késedelmi díj megfizetésével, 
abban az esetben fogadunk el, amennyiben nem borítja fel a versenyrendet! 

Részvételi feltételeket a „Magyar Sárkány” tájékoztató kiadvány részletesen tartalmazza. A verseny a 
Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata szerint kerül megrendezésre. 

Ifjúsági Magyar Bajnokság 

Az U18-as korosztályban, amennyiben nincs legalább 2 nevezés vegyes osztályban, csak open 
osztályban rendezünk futamokat. Az U18-as legénységekben minimális létszám limit nincs, és 2 fő 
U24-es korosztályú is szerepelhet. 

http://www.idbf.org/
http://www.dragonboat.hu/
http://www.edbf.org/
http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu
https://www.google.com/maps/dir/46.4381988,18.8702453/46.4381988,18.8702453/@46.4380814,18.8700602,19z/data=!4m2!4m1!3e2
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/docs/
http://www.sarkanyhajozas.hu/files/file/dokumentumok/versenyszabalyzat_modositas_2012_03_31_szerk_0404.pdf
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Pályabeosztás 
A legénységek pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság által sorsolással, a döntőkben az 
előfutamokban elért helyezés alapján, irányítottan, 2000 méteren a Szakmai Bizottság által meghatározott 
erősorrend szerint történik. 2000 méteren az erősebb csapatok indulnak először. Amennyiben egy 
kategóriában hétnél kevesebb nevezés érkezik, 2 (U18-asoknál 3) időfutam kerül megrendezésre, 
amelyeknek az időeredményei összeadódnak. 

Díjazás 
Az első három helyen végzett legénységek versenyzői érem díjazásban részesülnek. 

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat 

 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 legénységi listát a technikai értekezletig kell leadni a minősítő bírónak vagy 
vezető boatmarshalnak. 

 Szabadidős kategóriákban a Legénységi lista egyben Felelősségvállalási nyilatkozat is, a 
versenyengedély számot a születési hely, születési idő és aláírás helyettesítheti. (A legénység 
minden tagjának alá kell írnia!) 
 

A versenykiírás, a nevezési lap és a legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról. 

 
   

   
 

 
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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