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NEBULÓ és EGYETEM KUPA 

               Versenykiírás 

   

Helye: Székesfehérvár, Csónakázó-tó  

Ideje: 2021. 09.24. péntek 

Rendező: Dragon Aktív Kft. 

Szakmai támogató: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Védnök: Dr. Cser – Palkovics András Polgármester 

Versenytáv: 200 méter (kb. 1 perc) 

Nevezési díj: NINCS! A verseny ifjúsági program keretében valósul meg, a sportrendezvény a résztvevők 

számára ingyenes. 

Nevezési határidő: 2021. 09.17. (péntek) 24 óráig.  
(A nevezési határidő lejárta után csak abban az esetben fogadunk el nevezést, ha az előfutamokban még van 

szabad hely, és az időrendet nem borítja fel.) 

Nevezés: 

A kitöltött Nevezési lap e-mailben (nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu címre), nevezési határidőre történő 

visszaküldésével.  

A Versenykiírás, a Nevezési lap és Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu honlapról is. 

Versenykategóriák: 

Nebuló Open (Fiú) és Lány Kupa:  

Középiskolák tanulóiból kiállított legénységeknek.  

A csak lányokból álló legénységeket külön értékeljük, és megfelelő számú legénység 

esetén külön futamot rendezünk nekik. 

Kisdiák Vegyes Kupa: Általános iskolák tanulóiból kiállított legénységeknek, melyben minimum 4 

lánynak kell eveznie. Maximum 2 felnőtt kísérő is helyet foglalhat a legénységben. 

 Egyetem Kupa: 

Minden résztvevőnek hallgatói (nappali, esti, doktori vagy doktorjelölti) 

jogviszonnyal kell rendelkeznie a 2020/2021 őszi és/vagy tavaszi illetve a 2021/2022 

őszi szemeszterben. A versenyen továbbá részt vehetnek azok a volt hallgatók, akik 

abszolutóriumukat 2020-ban vagy 2021-ben szerezték. A részleteket a MEFOB 

Általános Versenykiírása tartalmazza. 

A hajóban minimum 8, maximum 10 női evezősnek kell eveznie. 

Edzés lehetőség a verseny előtt:  

A versenyre nevező csapatoknak a versenyen való részvétel mellett, egy óra gyakorlást biztosítanak 

pénteken délután a szervezők. A versenyhez és a gyakorláshoz hajókat, lapátokat, mentőmellényeket 

és tapasztalt kormányosokat adnak a rendezők. 

A verseny lebonyolítása: a Nebuló és Egyetem Kupára jelentkező legénységeknek pénteken egy edzést és 

egyben egy gyakorló, rangsoroló versenyt rendezünk. A legjobb csapatok részt vehetnek a péntek 

délutáni döntőkben.  

Az ingyenes edzést csak pénteken, a helyszínen tudunk biztosítani a legénységeknek. 

http://www.sarkanyhajo.hu/
https://www.google.com/maps/place/Cs%C3%B3nak%C3%A1z%C3%B3-t%C3%B3/@47.1993796,18.3979742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4769f64be4d60d2f:0x1bfbeebe2bf40071!8m2!3d47.1996983!4d18.4003396
http://www.sarkanyhajo.hu/
http://www.dragonboat.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/
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Díjazás: A győztesek kupát, a dobogósok érmet kapnak. Minden résztvevő legénység emlék oklevelet kap. 

A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni.  

Részvételi feltételek és versenyszabályok: 

Hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat a rendezők biztosítanak! 

1 legénységet min. 16-max. 20 evezős és 1 dobos és alkot. A Nebuló Kupákban az iskola tanára, vagy 

más felnőtt kísérő csak dobosként vehet részt a versenyben. A Kisdiák Kupában 2 felnőtt kísérő is 

evezhet egy legénységben. 

A legénységeknek egyforma pólóban kell versenyezniük. Ennek hiányában a rendezők nem engedik a 

legénységet vízre szállni.  

A Nebuló és Kis Diák Kupában induló legénységeknek felelős tanár vezetővel, az Egyetem 

Kupában indulóknak felelős csapatvezetővel kell rendelkeznie, akivel a rendezők egyeztetni 

tudnak.  

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat: 

A hiánytalanul kitöltött Legénységi listát, amely egyben Felelősségvállalási nyilatkozat is, a verseny 

előtt 2 nappal kell elküldeni elektronikusan excel formátumban (nem pdf vagy fotó formátumban! Ezt 

nem kell még aláírni!) a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu   e-mail címre. 

Az eredeti, aláírt legénységi listát a verseny kezdete előtt 1 órával, a technikai értekezleten kell leadni a 

versenybíróságnak. 
 

További információ: A +36 20 9569 716 vagy +36 30 9336 094 telefonszámon, vagy az info@sarkanyhajo.hu 

e-mailen lehet kérni. 

Jó versenyzést kíván a Dragon Aktív Kft. és a  

Magyar Sárkányhajó Szövetség! 

              

http://www.sarkanyhajo.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
mailto:info@sarkanyhajo.hu

