
II. Tiszaújvárosi Medencés Sárkányhajó Párbaj 
2018. június 9. 

 

 
Szervezők 
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu És Sárkányhajó Egyesület 
 
Helyszín 
Sport-Park Tanuszoda 
 
Versenykiírás 
A hat fős egységek egymással szemben foglalnak helyet a sárkányhajóban, a három utolsó sorban. A 
rajt elhangzása után a cél, hogy a csapatok a bójákkal kijelölt vonalig elmozdítsák a hajót, eltolva az 
ellenfelet. Az a hajóegység nyer, amelyik hajó orra hamarabb eléri a célbóják vonalát. 
A versenyen maximum 16 csapat vesz részt. Ebben az esetben a csapatok 4 csoportra bontva 
körmérkőzéseket vívnak, melynek első és második helyezettje jut tovább. A nyolc továbbjutó csapat 
egyenes kieséses rendszerben versenyez tovább. A csoportmérkőzéseket követően, egyenlő állás 
(körbe verés) esetén a jobb időeredményt elérő csapat jut tovább. Kevesebb csapatlétszám esetén a 
versenybíróság helyben dönti el a verseny lebonyolításának rendszerét. 

 
Versenyzők, csapatok 
A versenyen mindenki azonos, vegyes kategóriában indul.  
 

Létszám  
Tartalék 
Korosztály 

A hajóban 6 fő, maximum 4 férfi + minimum 2 nő (vagy 14 év alatti fiú)  
maximum 2 fő 
nincs megkötés,  

 
Versenyt lebonyolító személyzet 
Bírók: 
Vonal bíró 
Időmérő bíró 
 
Segítők: 
Kötél kezelők 2 + 2 fő tartalék 
Kiszállást- beszállást segítők, vízkimerők  3 + 3 fő tartalék 
 
Versenyiroda: 
Versenyigazgató 1 fő 
Adminisztrációs személyzet 1+1 fő 
Szpíker 1 fő 
 

Előzetes nevezés  
 Emailen az alábbi címre: 

sportpark@sportpark.tujvaros.hu 

 

mailto:sportpark@sportpark.tujvaros.hu


Helyszíni nevezés  
A nevezési lapot az uszoda pénztárában lehet átvenni, és kitöltve legkésőbb a verseny napján 9:00-ig 
kell leadni az ott elhelyezett ládába.  
 

Határidő  2018. június.  9:00  
 
 

Díjazás 
A verseny 1-3 helyezettjei éremdíjazásban, a győztes csapat kupa díjazásban, a résztvevő csapatok 
emléklapban részesülnek. 

 
Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat  
A versenyen kizárólag olyan személy vehet részt, aki kitöltött és aláírt egyéni felelősség vállalási 
nyilatkozatot ad le érkezéskor a regisztrációs pultnál. A nyomtatványt a nevezési lappal együtt lehet 
letölteni, vagy a helyszíni nevezés során igényelni.  
 
Felszerelés  
A csapatok lehetőleg egységes, azonos színű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezzenek (ez nem 
feltétel, de ajánlott). A rendezők hajót és lapátokat mindenki részére biztosítanak. Az létesítmény 
higiéniai előírásai miatt, saját lapát használata nem megengedett. A medencetér területére belépni, 
kizárólag papucsban vagy mezítláb lehet! 
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