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5. OUTRIGGER SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG és RANGSOROLÓ 
 

T Á J É KO Z T AT Ó  
 

Rendező:  Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Dragon Aqua SE 

Helyszín: Sukoró VVSI Velencei Evezős Pálya  

Időpont: 2021. május 8-9. 

 

Parkolás: a VVSI vízitelepen autóval csak a sorompóig lehet behajtani. Javasoljuk az autóval érkezőknek, 

hogy még a VVSI vízitelep előtt kanyarodjanak be, és a Céltoronynál a kerítésen kívül parkoljanak!  

 

Belépés: A versenyen a Magyar Sárkányhajó Szövetség biztonsági protokolljának értelmében kell 

eljárni és a bejáratnál ezzel összefüggésben a sportlétesítmény működtetője felügyeli a sportolók belépését. 

 

Technikai értekezlet: 8:00-kor mindkét nap egy rövid technikai értekezletet tartunk a céltoronynál található 

lelátón, amelyre minden egyesületből minimum egy képviselőt elvárunk. 

Kérjük, hogy a képviselők a technikai értekezletre hozzák magukkal az érvényes arcképes sportorvosi 

igazolásokat és az eredeti, aláírt versenyengedély kérő lapokat.    

 
A járványügyi korlátozások miatt rajtengedéllyel nem lehet versenyezni. 
 
Versenyszabályok: 
Minden versenyző csak egyszer, az outrigger támasz felöli oldalon versenyezhet. A versenyzőknek a futam 
előtt 15 perccel meg kell jelenni a boatmarshali területen, és le kell jelentkezni a boatmarshalnál. Az 
outriggerben csak A202-es szabványú sárkányhajó lapáttal lehet evezni! 
 
150 méteres verseny szabályai: 

- aki a rajt időpontot lekési, kizárásra kerül, 

- mindenki úgy készüljön, hogy a futam előtt a vízen minimális bemelegítésre lesz lehetősége, 

- a hajó orra a rajt vezényszó előtt a rajtvonalon nem haladhat át, 

- akinek a hajója átcsúszik a rajtvonalon és kétszeri figyelmeztetés után sem tér vissza a rajtvonal mögé, 
az kizárást von maga után, 

- akinek a hajó orra nem éri el a rajtvonalat és kétszeri figyelmeztetés ellenére sem evez a rajtvonalhoz, 
adott helyzetből tud rajtolni, 

- minden hajónak a saját pályáján kell elindulni, haladni és beérkezni, 

- a befutás után kiszállásnál figyelni kell a boatmarshal esetleges utasításait, kikötés után át kell adni a 
hajót a következő futam versenyzőjének - kérjük azokat a versenyzőket, akik leversenyeztek, 
segítsenek a következő versenyzőnek kiönteni a hajóból a vizet. 

 
1500 méteres verseny szabályai: 

- az 1500 m-es futam 1 fordulóval kerül megrendezésre, a forduló iránya az óramutató járásával 
ellentétes irányú (jobbról balra, a bója bal kéz felől esik, a fordulót 3 bója fogja jelöni),  

- a futamok üldözéses formában 30 másodpercenkénti indítással kerülnek megrendezésre, 

- az egyéb szabályok, megegyeznek a sárkányhajósport 2000 m-es szabályaival. 
 
Díjazás: A divízió első három helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Divíziónként, oldalanként külön 
rangsort állítunk fel az esetleges későbbi válogatás szempontjából. 
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5. OUTRIGGER SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG és RANGSOROLÓ 
 

 

A Tájékoztató és a Versenyműsor letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról. 

 

Sátrazás, étkezés:  

A verseny helyszínén előre megrendelés szerint lehetőség van sátrazni (1.300,- Ft/fő/éj) és menüt fogyasztani 
(2.000,- Ft/fő). Akit bármelyik lehetőség érdekel, előzetesen e-mailen jelezze Ozsváth Zoltánnak, 
ozsvathzoli@gmail.com e-mail címen, illetve egyesületenként összesítve az összeget utalja el a Dragon Aqua 
SE bankszámlájára: 72900099-10504110. 

 

Menü: 

 

Szombat A menü B menü 

Leves Zöldborsó leves Zöldborsó leves 

Főétel 
Rántott szelet, hasábburgonya, 

savanyúság 
Rántott sajt, rizs 

 

Vasárnap A menü B menü 

Leves Hideg gyümölcsleves Hideg gyümölcsleves 

Főétel 
Rántott szelet, hasábburgonya, 

savanyúság 
Rántott sajt, rizs 

 

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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