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    NEBULÓ KUPA 

    Diák Sárkányhajó Verseny 

 Tájékoztató  

 

Nagy örömünkre szolgált jelentkezésetek a 14. Székesfehérvári Nebuló Kupára. 

Ahhoz, hogy a rendezvény sikeres legyen, nekünk rendezőknek és nektek csapatoknak össze kell fognunk. Ezért néhány 

fontos tudnivalóra és szabályra hívnánk fel mindenki figyelmét. 
 

A gyakorlás és verseny főrendezője:   - Dragon Aktív Kft. 
 

Szakmai támogató:    - Magyar Sárkányhajó Szövetség. 
 
A verseny fővédnöke:  - Dr. Cser – Palkovics András polgármester. 
 
 

A gyakorlás és verseny helyszíne: - Székesfehérvár, Vidámparki Csónakázó-tó, Fürdő sor, 
A tó partján található a Kodolányi János Főiskola, de a Városi Strand is pár száz méterre van.  
 
A gyakorlás és a verseny időpontja:  - a mellékelt időrendben részletezve. 
 
A gyakorlás lebonyolítása: - azoknak a kezdő székesfehérvári csapatoknak, akiknek korábban nem volt 
lehetőségük gyakorolni, a verseny előtt órás bontásban külön gyakorlást biztosítunk. Először a szárazföldön, majd 
a vízen.  
 
Díjazás:  - az első három helyezett legénység tagjai érem díjazásban részesülnek. 
 
Versenytáv:  - 200 méter 
 
Nevezés:   - a nevezési határidő lejárta után utólagos vagy helyszíni nevezést csak abban az esetben 
fogadunk el, ha valamelyik előfutamban van még üres hely.  
 
Felelősség vállalási nyilatkozat:  - kérjük a mellékelt felelősség vállalási nyilatkozatot minden résztvevő adataival kitöltve 

excel formátumban elküldeni a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre, illetve aláíratva legkésőbb a verseny napján, a 

technikai értekezleten leadni. Aki ezt elmulasztja, nem állhat rajthoz! 

A csapatkapitány e nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi állapotáért, úszni tudásáért és az adatok 

valódiságáért. A vízre szálló helyen a bootmarshalok ellenőrizni fogják, hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán. 

 
Pontosság: - megkérünk minden résztvevőt, hogy a gyakorlásra időben, legalább 15 perccel előtte érkezzen meg. 
 
Öltözködés: - az öltözködésre külön öltözőt nem tudunk biztosítani, ezért mindenkit arra kérünk, eleve sportfelszerelésben jöjjön. 

WC lehetőség A Szabadművelődés Házában található.  

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 egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) jelenjenek meg a gyakorláson és a versenyen. 
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Fontos! 

 
A rendezők hajókat, tapasztalt kormányosokat, lapátokat és mentőmellényt mindenkinek biztosítanak.  

 
A Tó vize sekély, iszapos és a fenekén éles tárgyak előfordulhatnak. Ezért minden résztvevőt arra kérünk, hogy a 
saját érdekében sportcipőben versenyezzen! 
 
Legénység: - a versenykiírás szerint a legénységek 16-18 evezőssel és egy dobossal indulhatnak. A versenyen páratlan számú 

evezőssel nem lehet indulni. Minden csapatkapitányt megkérünk, ha van rá lehetősége, a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy 

ne a vízre szállásnál a stégen teljen ezzel az idő.  

 

Dobosokról a csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos nélkül nem lehet versenyezni! 
 
A versenyen az iskolához tartozást kérésre diákigazolvány bemutatásával igazolni kell.  
  

Étkezés, ellátás: - a verseny helyszínén büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők és nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, 

étkeztetéséről.  

 

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft. és a  

Magyar Sárkányhajó Szövetség! 
 
 
 

 


