
I.  Sárkánypárbaj  
                     Fadd - Domboriban 

 
Szervező: Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület 
Helyszín: Fadd- Dombori – Céltorony 

Időpont: 2023.04.15.  

Nevezési határidő: 2023.03.31. 

 

Versenyrendszer 

6 + 2  fős legénységek versenye. Egy legénység 6 fő evezősből és 2 fő tartalékból áll. A tartalékok nem kötelezőek. 
Hat fős legénységek foglalnak helyet egymással szemben a hajóban, a három utolsó padon.  
A rajt elhangzása után a legénységeknek el kell tolni a hajót 2 méter távolságig. Minden egységnek 1 perc áll a 
rendelkezésére, hogy eltolja a másikat. Az 1 perc lejártakor, amelyik egység közelebb van a győzelemhez, az nyer.  
 

Versenykategóriák.   

Szabadidős Férfi: Olyan legénységek, nemek megkötése nélkül, amelyben maximum 2 fő rendelkezik 2022/2023-as 

MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel.  
 
Szabadidős Női: Olyan legénységek, amelyben csak nők eveznek és  maximum 2 fő rendelkezik 2022/2023-as MSSZ 

és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel.  
 

Szabadidős Vegyes: Olyan legénységek, amelyben minimum 2 női versenyző evez, és maximum 2 fő rendelkezik 
2022/2023-as MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel. 
 

Cégek, baráti társaságok: Cégek, baráti társaságok, családok legénysége, nemek megkötése nélkül és maximum 2 fő 
rendelkezik 2022/2023-as MSSZ és/vagy MKKSZ versenyengedéllyel. 
 

Sulisárkány kupa: Általános iskolás vagy középiskolás legénységek, nemek megkötése nélkül. Pedagógusok, szülők 
száma az ifjúsági csapatokban maximum 2 fő. 
 

Továbbjutási rendszer  

A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni. 
A csapatok beosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért 
helyezés szerint, irányított pályabeosztással történik. 
Minden futam sorszámot kap, így folyamatosan követni leheti, hogy hol tart a verseny.  
 

Előzetes program 

08:30 Technikai értekezlet 
09:00  Futamok kezdete 

 

Nevezés  
Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület 
E – mail: tolnaisarkanyok@gmail.com 

Nevezési határidő: 2023.03.31. 

 

Nevezési díj:  
A sportrendezvény az ifjúsági csapatok, illetve a Tolna Megyei Civil Szervezetek számára ingyenes! 

Szabadidős, céges legénységek: 2000 Ft/ Fő 

 

 

 

 



Biztosított 
Hajó használat 
Lapát használat  
Mentőmellény a legénység részére 

 

 

Díjazás  
A versenyen minden kategória külön kerül díjazásra, a dobogós helyezést elérő csapatok tagjai éremdíjazásban 
részesülnek. 
 

Legénységi lista / Felelősségvállalási nyilatkozat 
A verseny kezdete előtt, a technikai értekezleten legénységi listát kell leadni a versenybíróságnak, melynek tartalmaznia 

kell az iskola/csapat nevét, a legénység tagjainak névsorát, lakcímét, aláírását és a kupa nevét, amelyben indulnak. 

Sulisárkány csapatok esetén Szülői felelősségvállalási nyilatkozattal nyilatkozni kell, hogy az adott gyermek jó erőnléti 

állapotban van, tud legalább 200 métert úszni könnyű sport felszerelésben, és mindenki az iskola tanulója. 
   

 

További információ: A +36 20 9716 047 telefonszámon, vagy a tolnaisarkanyok@gmail.com e-mailen lehet kérni. 
 

 

Jó versenyzést kíván a Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület! 

 

 

mailto:tolnaisarkanyok@gmail.com

