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6. OUTRIGGER SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG és RANGSOROLÓ
VERSENYKIÍRÁS
Rendező:
Helyszín:
Időpont:
Nevezési határidő:
Versenytáv:
Programtervezet:
Divíziók:

Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Dragon Aqua SE
Dombori
2022. május 7-8.
2022. április 29. 24 óráig.
150 és 1500 méter
szombaton U18, U24, Premier, vasárnap seniorok
U18, U24, Premier, Senior „A”, „B”, „C” női és férfi

Részvétel: minden egyesületnek minimum annyi versenyzőt kell indítania, amennyi az előző évi
versenyzési engedélyeseinek (taglétszámának) a 20%-a!
A versenyen csak érvényes versenyzési engedéllyel lehet versenyezni.
Nevezési díj:

ingyenes.

Nevezés:
•

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

•

Kérjük, hogy egyesületenként egy nevezési lapon szerepeljenek a versenyzők!

•

A nevezési határidő után beérkezett elkésett nevezést csak 2.000,- Ft késedelmi díj megfizetésével,
abban az esetben fogadunk el, amennyiben nem borítja fel a versenyrendet!

Díjazás: A divíziók első három helyezettjei érem díjazásban részesülnek. A versenyzőket oldalanként külön
rangsoroljuk.
Versenyszabályok: Minden versenyző csak egyszer, az outrigger támasz felöli oldalon versenyezhet. 150
méteren először rangsoroló futamokra kerül sor, amely futamokban 3-4 hajó indul egyszerre. Ezekben a
futamokban elért időeredmény adja a későbbi válogatáshoz szükséges rangsort. Korosztályonként a 3-3
legjobb balos és jobbos versenyző kerül a 6 hajós döntőbe, amelyben elért eredmény határozza meg a
magyar bajnoki sorrendet. A döntők a nevezési lapon megadott korosztály szerint kerülnek megrendezésre.
Az 1500 m-es időfutamok üldözéses formában 1 fordulóval kerülnek megrendezésre. A forduló iránya az
óramutató járásával ellentétes irányú (jobbról balra, a bója bal kéz felől esik, a fordulót 3 bója jelöli). Az egy
időfutamban elért eredmény határozza meg a rangsort és a korosztályos bajnoki sorrendet is.
Az egyéb szabályok megegyeznek a sárkányhajósport 2000 m-es szabályaival.
A Versenykiírás és a Nevezési lap letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról.

Jó versenyzést kívánunk!
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