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XI. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa
2019.
1. A bajnokság célja:
Versenyzési, sportolási lehetőség biztosításával segíteni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a
társszervek, a Honvédség és a Belügyminisztérium állományába tartozók fizikai aktivitását, ezzel
elősegítve az egészségmegőrzést és az egészségfejlesztést. A sportmozgalom közösségformáló
erejének felhasználásával sportbarátságok, munkakapcsolatok kialakítása, azok elősegítése,
megszilárdítása. A szervezetek közötti jó kapcsolat ápolása, a tűzoltócsaládok ismerkedésének
lehetősége az együttlét közösségformáló erejének kihasználásával.
.

2. A bajnokság rendezője:
Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület
Budapesti Tűzoltó Szövetség

3. A bajnokság fővédnöke:
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, Főigazgató, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4. A bajnokság védnökei:
Vietórisz Ágnes tű. ezredes, Szolgálatvezető, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Humán Szolgálat
Varga Ferenc tű. dandártábornok, Igazgató, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Berecz György tű. ezredes, Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület Elnöke
Kelemen Zsolt, Budapesti Tűzoltó Szövetség, (BTSZ) Elnöke

5. Főtámogató:
Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület (OKSE)

6. Támogatók:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapesti Tűzoltó Szövetség

7. Szakmai támogató:
Magyar Kajak-kenu Szövetség

8. Időpont:
2019. május 31. péntek

9. Helyszín:
Budapest XIII. ker. Népsziget KSI vizittelep
Versenytáv: 200 méter
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10. A verseny lebonyolítása:
Versenyrendszer:
Az országos „Sárkányhajó Rendvédelmi Kupa versenye” során sárkányhajó csapatok mérkőznek a
Rendvédelmi Sárkányhajó Kupáért.
Előzetes program:
08: 00 – 08: 30
08: 00 – 08: 45
08: 40– 08: 50
08: 50 – 08: 55
09: 15 – 13: 30
14: 00 – 14: 15
14: 15 –

Versenyzők érkezése, fogadása
Regisztráció
Technikai értekezlet
Megnyitó
Verseny
Eredményhirdetés
Hazautazás

Indulhatnak a versenyen a rendvédelmi szervek csapatai, a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a
Belügyminisztérium, a TEK, az Országgyűlési Őrség, a Honvédség, a NAV dolgozói, az Önkéntes
Tűzoltóságok, az Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságok csapatai (FKI személyi állománya
szabadidő és önköltsége terhére)
Nevezés:
Bauer Márton tű. szds. e-mail címén, 2019. május 25. 13.00–ig.
Névszerinti nevezés a info@sarkanyhajozz.hu e-mail címre.
Nevezési díj 20. 000 Ft / csapat
A nevezési díj tartalmazza:
• hajó használata
• lapát
• mentőmellény a legénység részére
• kormányos
• egészségügyi szolgálat
Nevezési díj: Helyszínen fizetendő
Díjazás:
• Az 1. helyezett csapat kupa és érem díjazásban részesül
• Az 2-3. helyezett csapat érem díjazásban részesül
• Oklevél a helyezetteknek
Legénység:
1. Nyilt: A versenyben a csapat összeállításának, az alábbiaknak kell megfelelni:
• minimum 16 maximum 20 fő, de páros számú evezős
• csapatok vegyes összetételű (férfi- női versenyzők is lehetnek)
• 1 fő dobos
• Kormányost a rendezők biztosítanak!
2. Női : A versenyben a csapat összeállításának, az alábbiaknak kell megfelelni:
• minimum 12 maximum 16 fő, de páros számú evezős
• csak női versenyzők lehetnek
• 1 fő dobos
• Minimum 2 csapat nevezése esetén kerül megrendezésre

www.sarkanyhajozz.hu
-3-

Cserelehetőség:
Lehetséges.
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre szállás
előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.
Felszerelés:
A csapatok lehetőleg egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezzenek. A rendezők
hajókat, tapasztalt kormányosokat és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata
megengedett.
A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással, továbbjutás esetén
az előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással történik. Szükség esetén
mentőmellényeket a vízre szállás előtt biztosítunk.

11. Egyéb tudnivalók:
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 15 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!
A vízre szállás meggyorsítása céljából a csapatoknak célszerű a beülési sorrendet előre megtervezni.
Öltözködés
A versenyzőknek a vizittelep területén WC és zuhanyzói állnak rendelkezésre.
Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős
időjárás esetén mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny eső esetén sem
marad el!
Száraz ruháról senki ne feledkezzen meg, mert várhatóan a vízen a legénységek tagjai
összefröcskölik egymást!
Parkolás
A vizittelep előtti szabad terület.
Étkezés, ellátás
A nevezési díj étkezést nem tartalmaz
A helyszínen büfé üzemel (szendvicsek, meleg étel, hideg italok).

12. Kapcsolattartó: Bauer Márton tű. szds. 06 70 336-6460
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LEBONYOLÍTÁSI TERV
a XI. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa
2019. május 31.

08: 00 – 08: 30

Versenyzők érkezése, fogadása

08: 00 – 08: 45

Regisztráció

08: 40 – 08: 50

Technikai értekezlet

08: 50 – 08: 55

Megnyitó: Kelemen Zsolt, Budapesti Tűzoltó Szövetség, Elnök

09: 15 – 13: 30

Verseny

14: 00- 14: 15

Eredményhirdetés, zárás

14: 15

Hazautazás
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

