EGYETEMI REGATTA 2021
EGYETEMI SÁRKÁNYHAJÓ MAGYAR BAJNOKSÁG
MEFOB

Csapattájékoztató
Rendezők:
Szakmai támogató:
Helye:
Ideje:
Versenyszámok:
Nevezési osztály:

Magyar Sárkányhajó Szövetség
Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, Széchenyi István Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Rába Sárkányhajó Club, Dragon Aktív Kft.
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
Győr, Aranypart II.
2021. október 01. (péntek délután)
200 méter és 2000 méter
Vegyes - 1 legénységet minimum 16 - maximum 20 evezős, 1 dobos és 1
kormányos alkot. A hajóban minimum 8, maximum 10 női evezősnek kell
eveznie.

A verseny programja a Versenyműsorban külön részletezve.
Edzések: A versenyre – a kiírásnak megfelelően - előzetes edzésekkel készültek a legénységek, melyet az egyetemi
kapcsolattartónak, illetve az Magyar Sárkányhajó Szövetségnek igazoltak le.
Érkezés: Az egyetemi legénységek 11.00-tól gyülekeznek a verseny helyszínén. A kapitányoknak, a szervező
képviselőjével és Varga Tamás sárkányhajó referenssel, előzetes egyeztetésre van lehetőségük 12.00 órakor a győri
Aranypart II. található versenybírósági sátornál.
Technikai értekezlet, versenyiroda: péntek 14:20-kor technikai értekezletet tartunk a versenybírósági sátorban.
Minden csapatból kérjük, hogy a kapitány feltétlenül jelenjen meg!
JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK: KÉRJÜK, BETEGEN, LÁZASAN SENKI SE JÖJJÖN A VERSENYRE!
Felelősség nyilatkozat: kérjük, hogy a mellékelt excel táblázatot számítógéppel kitöltve küldjék el a
nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre minimum 2 nappal a verseny előtt, illetve nyomtassák ki és a
versenyzőkel aláíratva, a technikai értekezleten, vagy legkésőbb a futam előtt egy órával a Versenyirodában adják
le!
A versenyen minden versenyző rendelkezzen arcképes igazolvánnyal, mert szúrópróbaszerű ellenőrzés lehetséges!
A csapatkapitány ezzel nyilatkozattal vállalja a felelősséget a versenyzői megfelelő egészségi állapotáért, úszni tudásáért
és az adatok valódiságáért, valamint a saját kormányos (MSSZ hozzájárulás szükséges) teljes anyagi felelősséget vállal a
rábízott hajóért és tartozékaiért. E nélkül a csapatok nem állhatnak rajthoz. A vízre szálló helyen a boatmarshalok
ellenőrizni fogják, hogy a versenyzők szerepelnek-e ezen a listán. A jelenlegi járvány helyzetben különösen kérjük az
adatok pontos kitöltését, az esetleges későbbi kontaktkutatás érdekében!
Pontosság:
megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy órával a versenyfutam
kezdete előtt érkezzen meg.
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Aki lekési a futamát (a futam előtt 30 perccel a csapatoknak a kijelölt vízre szálló helyen fel kell sorakozniuk, ellenőrzés
és időbeni vízre szállás céljából), azt nem tudjuk megvárni, vagy a futamot újra rendezni!
A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni.
Öltözködés: az esetleges esős időjárás miatt egy nagy csapatsátor fog rendelkezésre állni a versenyen résztvevőknek.
Külön öltözőt nem tudunk biztosítani, ezért arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az
értékeire mindenki vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni.
Esős időjárás esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról. A verseny eső esetén sem marad el! Száraz
váltóruháról se feledkezzetek meg, mert várhatóan a vízen összefröcskölitek magatokat. Csapatsátrak felállítása
lehetséges, de kérjük a megfelelő távolság betartását más csapatoktól!
A verseny ideje alatt a versenyközpontba gépjárművel be- és kihajtani, ill. ott tartózkodni szigorúan tilos!
Felszerelés:
a csapatok csak egységes, egy színű szerelésben (póló, jelző trikó) versenyezhetnek, e nélkül a
boatmarshalok nem engedik őket vízre!
A versenyhez hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és a szövetség által kijelölt tapasztalt kormányosokat
biztosítunk.
Saját lapát használata is megengedett, ha az megfelel a Magyar Sárkányhajó Szövetség által elfogadott szabványnak.
Legénységet min. 16-max. 20 evezős, 1 dobos és egy 1 kormányos alkot.
200 és 2000 méteren különböző legénységek is indulhatnak, de ebben az esetben külön Legénységi listát kell
megküldeni és leadni.
A versenyen páratlan számú evezősökkel indulni nem lehet. Dobosokról a csapatoknak kell gondoskodniuk! Dobos
nélkül nem lehet versenyezni!
A 2000 méteres versenyen a vízfelület keskenysége miatt a kormányosok szükség esetén vegyék igénybe a lapátosok
segítségét, rossz forduló esetén pedig fékeztessék le a hajót. A hajók épségéért a kormányosok felelnek.
A fordulókban mindig a gyorsabb hajónak van előnye, azt az utolért hajó kormányosának belül el kell engednie! A
hátulról érkező hajó pedig belül előzze meg az egyenes szakaszban az utolért hajót!
Óvás:

- a csapatok (csapatkapitány) óvást jelenthetnek be (írásban) a versenyirodán, a futamuk rajtját
követő 20 percen belül, 10 000,- Ft óvási díj egyidejű megfizetésével,
- az óvásról helyben - a technikai értekezleten bejelentett - óvási bizottság dönt.

Díjazás:

a dobogós versenyzők MEFOB érmet kapnak. Továbbá minden résztvevő emlékérmet kap.

Étkezés, ellátás: - a verseny helyszínén korlátozott lesz az étel, ital, fogyasztási lehetőség. Legközelebb, kb 500m-ren
belül található Lapostanszék (Banhof), és a campuson található vendéglátóegységek tudnak gondoskodni a résztvevők
kiszolgálásáról, étkezéséről..

MEFOB Sárkányhajó Afterparty: a verseny után, 22:00 órától 3:00 óráig a verseny közelében található
Lapostanszék (Bahnhof) külön termében zártkörű zenés bulit rendezünk.
A MEFOB résztvevőinek a belépés ingyenes. Minden résztvevő belépő karszalagot kap.
Információ:

Sziklenka László

Varga Tamás

MSSZ szakmai elnökhelyettes

sportági referens, egyetemi koordinátor

Tel: +36 20 9569 716

Tel: + 36 20 340 1081

nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu

tamas.varga.mlg@gmail.com
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Jó versenyzést kíván a Magyar Sárkányhajó Szövetség
és a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség!

