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Programtervezet:
A végső versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni.
Nevezési díj:
NINCS! A verseny ifjúsági program keretében valósul meg, a sportrendezvény a résztvevők
számára ingyenes.
Nevezési határidő:
2021.09.24. (péntek) 24 óráig. (A nevezési határidő lejárta után csak abban az esetben fogadunk el nevezést, ha
az előfutamokban van még szabad hely, és az időrendet nem borítja fel.)

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

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.
Nebuló Marathon Kupa: elsősorban Nebuló Open legénységek részére 1000 méteres távon.
Edzés lehetőség a verseny előtt:
A versenyre nevező diák csapatoknak a versenyen való részvétel mellett, egy óra gyakorlást
biztosítanak ingyenesen a szervezők a versenyt megelőző napokban, e-mailben vagy telefonon előre
egyeztetett időpontban. További edzésre is van lehetőség, melynek díja 12.500.-/óra/csapat.
Az edzéseket a győri El Paso csónakházban tartjuk. 9021 Győr, Zechmeister utca 2.
Parkolásra a közelben található Petőfi híd alatti ingyenes parkolót ajánljuk.
Edzés időpontot a +36 20 9569 716-os telefonszámon lehet egyeztetni.
A verseny lebonyolítása:
A gyakorláshoz és a versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a
Rába Sárkányhajó Club biztosít.

17. GYŐRI NEBULÓ KUPA
A verseny programja a nevezések számától függően lesz meghatározva, rangsoroló időfutamos, vagy
közvetlen előfutamos formában.
Díjazás:
A győztesek és a dobogósok érem díjazásban részesülnek.
Részvételi feltételek és versenyszabályok:
Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak!
1 legénységet min. 16-max. 20 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, mentőmellény viselése kötelező. Ennek
hiányában a rendezők nem engedik a legénységet vízre szállni.
Az iskola csapatának felelős tanár vezetővel kell rendelkeznie, akivel a rendezők egyeztetni
tudnak.
Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat:
A hiánytalanul kitöltött Legénységi listát a verseny előtt 2 nappal kell elküldeni elektronikusan excel
formátumban (nem pdf vagy fotó formátumban! Ezt nem kell még aláírni!) a
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre.
Az eredeti, aláírt legénységi listát a verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten kell leadni a
versenybíróságnak.
A vízre szállás előtti ellenőrzés során a diákigazolvány jelenléte kötelező.
Információ: Sziklenka László Tel: +36 20 9569 716 e-mail: info@rabadragon.hu

Jó versenyzést kíván a Rába Sárkányhajó Club és a
Magyar Sárkányhajó Szövetség!

