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XV. Tavi Sárkányhajó Verseny 
Százhalombatta 

 - Versenyszabályzat - 
 
 

Verseny időpontja: 2019. szeptember 28. (szombat) 09.00 – 15.00 
Helyszín: Százhalombattai Csónakázó tó, Vasút utca 

 
              
 

Szervezők: 
Sporthalom Kft. Százhalombatta 

Dunafüredi Vízisport Klub 
 
 
Sárkányhajó versenytáv és kategória: 200 méter, mix 

A 20 fős sárkányhajó verseny nevezési díja: 25.000 Ft, mely tartalmazza: 

 Hajó használata 
 EvoChip időmérés (0,001 pontosságú) 
 Lapát használata (igény esetén) 
 Mentőmellény a legénység részére (igény esetén) 
 Kormányos  
 Egészségügyi szolgálat, biztonsági szolgálat 
 2 alkalommal edzés lehetőségét, előre egyeztetett időpontban a verseny 

előtti hetekben (az edzés lehetőséggel kapcsolatban Cseh Péter ad felvilágosítást a 

30/823-5006-os telefonszámon) 
 Külön öltözősátor minden csapatnak 

 

 
A sárkányhajó verseny nevezési díját 2019. szeptember 26-ig (csütörtök) lehet 
átutalással befizetni a Sporthalom Kft. ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-
00000000-30520068 számú számlájára, illetve készpénzzel, a Sporthalom Kft. 
pénztárában, munkaidőben. 
A helyszínen részvételi díj befizetésére nincs lehetőség. 

 
 
Díjazás  
I. helyezett    Kupa, érem 
II. helyezett  Kupa, érem 
III. helyezett Kupa, érem 
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Időbeosztás 
08:00 – 09:15 Érkezés  
09:20 – 09:30 Technikai értekezlet  

   09:50 Megnyitó 
09:55 – 10:00 Közös bemelegítés 
10:10 – 14:00 Verseny 
14:30 – 15:00 Eredményhirdetés 
 

Részvétel feltételei: 

 A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. E-mail-ben kérünk egy 
visszaigazolást eljuttatni Cseh Péternek (30/823-5006) a 
peter_cseh@freemail.hu címre szeptember 18-ig.  

 Ittas állapotban lévő személyeknek a szervezők megtilthatják a 
részvételt! 

 A versenykiírásban leírtakat minden csapat köteles magára nézve 
elfogadni. 

 Legkésőbb, a verseny napján, a technikai értekezleten, a legénység 
kapitányának, a korábban már a csapatoknak elküldött legénységi listát 
le kell adnia a versenybíróságnak. Ezen a listán a legénység kapitányának 
nyilatkoznia kell, hogy a legénység tagjai jó erőnléti állapotban vannak, 
mindenki tud legalább 50 métert könnyű sportfelszerelésben úszni, és 
mindenki saját felelősségén vesz részt a versenyen. A csapattagok 
aláírásukkal igazolják mindezt. (vízmélység max. 1,7 méter) 
 

Ebben az esetben verseny közben nem kötelező viselni a mentőmellényt! 
 
Azon résztvevők, akik mentőmellényt igényelnek, azok a méret megjelöléssel 
az előzetes jelentkezési lapon jelezzék igényüket. 
Legénység 

 A legénység tagja csak az lehet, aki már betöltötte a 15. életévét 
(általános iskolai csapatokra ez nem érvényes).  

 A 20 fős hajó legénysége minimum 16, maximum 20 fő evezősből, 1 fő 
dobosból és 4 fő cseréből állhat (Nevüknek szerepelni kell a legénységi 
listán). A cserék nem kötelezőek, de csak az ülhet be a hajóba, akinek a 
neve szerepel a legénységi listán.  

 A kormányost a szervezők biztosítják. 

 a 20 fős hajóban minimum 8 fő női evezősnek ülnie kell a hajóban. 
Amennyiben a hajóban kevesebben ülnek 20 főnél, a női evezősök 
számának akkor is minimum 8 főnek kell lenni. 

  A dobos neme nincs meghatározva, de a 13. életévét be kell, hogy 
töltse.  

 Egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet.  

 A hajókba csak páros számú evezős ülhet be. 

mailto:peter_cseh@freemail.hu
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Versenyszabályok 
Minden csapat két időfutamon vesz részt. A két futam alapján a leggyorsabb 
(legkevesebb) összevont versenyidővel rendelkező egység nyeri a versenyt. 
 
 
Futamok szabályai 
A futamokat a sárkányhajó bajnokság általános szabályai szerint bonyolítjuk, az 
alábbi kiegészítésekkel, illetve fontosabb szabályokkal: 
 

 Egyszerre kettő csapat van a vízen.  

 A gyorsabb ki és beszállás érdekében a futam alatt a következő futam 
résztvevőinek gyülekezni kell a megadott beszállóhelyen. 

 Amelyik csapat elkésik, kiesik, mert a szabályok szigorú betartásának 
hiányában nem lesz elegendő idő a bajnokság teljes megtartására. 

 
A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) 
versenyezhetnek. Saját lapát használata megengedett. A csapatok 
pályabeosztása a versenybizottság általi sorsolással történik. 
A szervezőség fenntartja a jogot a fenti szabályzat és a lebonyolítás 
megváltoztatására (pl. a tervezettnél több vagy kevesebb regisztrált csapat 
esetén), de a jelentkezéskor megadott csapatkapitányokat előzetesen értesíti a 
futamok beosztásairól. 
A szervezők és játékvezetők minden esetben törekszenek a fair play 
szellemiségének megfelelő döntéshozatalra. 
 
A verseny lebonyolításakor felmerülő vitás kérdéseket egy - a versenybíróság 
és a résztvevő csapatok vezetőiből felállított – 1+2 fős óvási bizottság dönti 
el. A bizottságban résztvevő tagok személyét a verseny napján, a technikai 
értekezleten döntjük el. 
 
Indítójelek 
Amikor az indító elégedett a hajók helyzetével, és a legénységek is készen 
állnak, akkor elhangzik a „figyelem indítani fogok” szó és utána a „rajt”. Az 
intervallum a „figyelem” és a „rajt” szó között (vagy a hangjelzések között) 
nem lehet több 5 másodpercnél. 
 
 
Áthaladás a célvonalon 
Egy hajó akkor fejezi be a versenyt, ha a legelső része áthalad a célvonalon, 
annyi versenyzővel (kormányos és dobos is), amennyivel elindult. (A sárkányfej, 
ha a helyén van, része a hajónak). 
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Egyéb tudnivalók  
A szervezők a verseny biztonságos lebonyolítása érdekében mentőcsónakot és 
ügyeletes orvost biztosítanak a verseny teljes időtartamára. 
 
Pontosság  
Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, legalább egy órával a 
futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, aki 
lekési a futamát (a futam előtt 20 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 megrendezni!  
 
Öltözködés  
Az öltözködésre a rendezők sátrat bocsátanak a résztvevők rendelkezésére, 
mely ÉRTÉKMEGŐRZÉSRE NEM HASZNÁLHATÓ. Az értékeire mindenki maga 
vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás 
esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról.  
 

A verseny esős időjárás esetén sem marad el! 
Jó versenyzést kívánunk! 

 
Sporthalom Kft. 

Dunafüredi Vízisport Klub 

 
 
 
 
Százhalombatta, 2019. augusztus 21. 


