
 
 

 

 

Versenykiírás 
 

Rendező:   Offline Group Kft., Magyar Sárkányhajó Szövetség  

Szakmai támogató: Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
 

Helye:   Budapest - a Duna Parlament és a Műegyetem közötti szakasza (vízre 

szállás az Újpesti-, kiszállás a Lágymányosi-öbölben). 
 

Ideje:   2022. október 1. (szombat). 
 

Versenytáv:   3,2 km. 

VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: 

A jelentkező egyetemi csapatok számától függően egy vagy két futamba osztva. Két futam esetén a futam 

beosztást a Magyar Sárkányhajó Szövetség határozza meg a korábbi évek Dunai Regattáin és Egyetemi 
Sárkányhajó Magyar Bajnokságain (MEFOB) elért eredmények, és a felkészítő edzéseken mutatott 

teljesítmény alapján. A két futam külön lesz értékelve. 

NEVEZÉS: 

Amatőr, evezni vágyó hallgatókból összeállított legénységek jelentkezését várjuk. Jelentkezni a Nevezési lap 
kitöltésével és határidőre történő nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre megküldésével 

lehetséges.  

A Versenykiírás, a Nevezési lap és a Legénységi lista letölthető a www.sarkanyhajozas.hu és a 
www.dunairegatta.hu honlapokról. 

https://offlinegroup.hu/
http://www.sarkanyhajozas.hu/
https://mefs.hu/
mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
http://www.sarkanyhajozas.hu/
http://www.dunairegatta.hu/


 
 

 

 

NEVEZÉSI DÍJ:  

A nevezés díjtalan. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2022. szeptember 18. 24:00 óra. A nevezési határidő után beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban 
elfogadni! 

A nevezési határidőig az edzés időpontokat is le kell egyeztetni! A 2 edzésen való részvétel díjtalan. 

Minden résztvevőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie, hogy tud legalább 200 métert könnyű 
sportfelszerelésben úszni, és saját felelősségén vesz részt a versenyen.  
Ezenkívül az MESZ Edzés és Versenyszabályzata minden résztvevőre vonatkozóan kötelező érvényű.  
 
EDZÉSIDŐPONT EGYEZTETÉS: 

Az felkésztő edzések (2 db) elsősorban szeptember 19 – 29 között, a délutáni-esti időszakban zajlanak. Az 

edzés időpontok kiosztása, jelentkezési sorrendben történik. Edzésre jelentkezni, írásban a 

nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mailen lehet. Edzés Információ, Koordináció: +36 30 933 6094. 

 

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

1. Minden résztvevőnek hallgatói (nappali, esti, doktori vagy doktorjelölti) jogviszonnyal kell rendelkeznie 
a 2021/2022 őszi és/vagy tavaszi, illetve 2022/2023 őszi szemeszterben. A versenyen továbbá részt 

vehetnek azok a volt hallgatók, akik abszolutóriumukat 2021-ben vagy 2022-ben szerezték. A részleteket a 

MEFOB Általános Versenykiírása tartalmazza. Erről szóló igazolást 2022. szeptember 25-ig be kell mutatni 

a Magyar Sárkányhajó Szövetség sportági referensének, egyetemi koordinátornak, Varga Tamásnak (Tel: 

+36 20 340 1081). 

2. A legénység tagjainak részt kell venni az MSSZ által szervezett 2 sárkányhajós edzésen (várhatóan 

hétköznaponként 16:00 és 20:00 között Budapesten a Lágymányosi-öbölben, vidéken előre egyeztetett 

helyszínen). Az edzések időtartama 60 perc. Amennyiben valamilyen oknál fogva egy csapattag nem vesz 

részt mind a 2 edzésen, az a személy nem ülhet hajóba a Dunai Regatta napján. A 2 edzésen való részvétel 

díjtalan. 



 
 

 

 

A vidéki csapatok edzéseit az MSSZ által kijelölt egyesület tartja. A pontos időpontokat és helyszíneket a 

nevezés és az edzésre jelentkezést követően hirdetjük ki. 

3. A verseny napján a csapatoknak a rendező által biztosított egységes pólót kell viselnie a verseny és az 

eredményhirdetés alatt. 

 

HAJÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI: 

Egy sárkányhajó legénységét 21 fő alkotja (20 evezős és 1 dobos).  

A verseny napján a MSSZ határozza meg az időjárás és vízállás függvényében, hogy hány fős legénységgel 

fog zajlani a verseny. 18+1 és 16+1 fő esetén legalább 8 nőnek kell a hajóban eveznie, 14+1 fő esetén 

legalább 6 nőnek. A csapat indulhat kisebb legénységgel, mint a verseny napján az MSSZ által 

meghatározott. Minimális létszám 14+1 fő. 

A legénységnek csapatkapitányt kell választani, akinek a következők a feladatai: 

• képviseli a csapatot, 

• részt vesz a technikai értekezleten, 

• verseny napján a hajóban ül, 

• kijelöli a versenyző legénységet, 

• egyezteti az edzésidőpontot, 

• összefogja a csapatot, edzések és a verseny alkalmával koordinálja a legénységet. 

Az a csapat, aki a hajó összeállítási szabályoknak nem felel meg, elindulhat a versenyen, de eredménye 

versenyen kívüliként lesz rögzítve. 

 

LEGÉNYSÉGI LISTA/FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT: 

A hiánytalanul kitöltött Legénységi listát – ami egyben Felelősség vállalási nyilatkozat – 2022.09.28. 24:00 

óráig el kell küldeni 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, a technikai értekezleten kell leadni a versenybíróságnak. A Dunai Regattán csak olyan 
versenyzők vehetnek részt, akiknek a nevei, adatai és aláírásai szerepelnek rajta. 

 

 

 



 
 

 

 

KÖLTSÉGEK: 

A verseny, a felkészülés és az esemény költségeit a Dunai Regatta szervezője, az Offline Group Kft. fedezi. 

A hajókat, lapátokat, kormányosokat, valamint a két kötelező edzést szintén a szervezők biztosítják. További 

edzéseket (korlátozott számban) külön megállapodás szerint, az edzést koordináló MSSZ képviselőjétől 
lehet kérni. 

 

DÍJAZÁS: 

A futamok első három helyezettjei egyedi éremdíjazásban részesülnek. További egyéb meglepetések is 

várhatóak. 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT: 

Jelentkezéseddel elfogadod az alábbi feltételeket: 

1. Hozzájárulsz, hogy a rendezők a Dunai Regatta esemény dokumentálása és népszerűsítése érdekében 

a helyszíneken és az edzéseken rólad kép- és hangfelvételt, illetve videofelvételt készítsenek / 

készíttessenek, és azokat a nyilvánossághoz közvetítsék / közvetíttessék. 

2. Hozzájárulsz, hogy a Nevezési lapon, a Legénységi listán és az Eredményösszesítőn megadott adataidat 

a Magyar Sárkányhajó Szövetség kezelhesse, valamint a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség felé 

továbbíthassa.  

3. A Legénységi listán kijelented, hogy legjobb tudásod szerint jó erőnléti és egészségi állapotban vagy, és 

képes vagy legalább 200 métert úszni könnyű sportfelszerelésben.  

4. A Legénységi listán kijelented, hogy a versenyen és az edzéseken a saját felelősségedre veszel részt. 

5. Elfogadod a Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyszabályzatát, mely megtalálható a 
sarkanyhajozas.hu weboldalon. 

 

CSAPATVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ: 

A versenyt megelőző hét folyamán, a szervezők személyes, és/vagy online tájékoztatót, egyeztetést 
szerveznek a legénységek vezetőinek. 

  



 
 

 

 

INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK:  

 

Dunai Regatta rendezője:      Offline Group Kft.  

Ertli Balázs sportmenedzser:     +36 20 325 0957, balazs@offlinegroup.hu. 

 

Dunai Regatta sárkányhajó verseny rendezője:   Magyar Sárkányhajó Szövetség 

Varga Tamás sportági referens, egyetemi koordinátor: +36 20 340 1081, tamas.varga.mlg@gmail.com. 

 

Nevezés, edzésre jelentkezés, legénységi lista leadása:  nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu. 

Edzés információ, koordináció: +36 30 933 6094. 

 

Jó versenyzést kíván a Magyar Sárkányhajó Szövetség, 

 az Offline Group Kft.  és a  

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség!  
 


