
 

 
 

Versenykiírás 

Fertő Tavi Sárkányhajó Fesztivál és 

Családi Nap 
 

Verseny célja:  A sportág népszerűsítése és versenyzési 
lehetőség biztosítása a sportág iránt érdeklődők 
számára, a szabadidő egészséges eltöltésére 
program biztosítása 

 

Verseny helyszíne, ideje:  Fertő tavi vízitelep,  

Fertő Tavi Vitorlás Szövetség kikötője 

Általános és középiskolák  

2018. június 15. péntek 12:00 óra 

Cégek, Baráti Társaságok és Felnőtt Érdeklődők 

2018. június 16. szombat 10:00 óra 

 

Verseny rendezője:  Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

 Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 

     Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
     Sportfelügyeleti Csoport 

 



 

Támogatók:   Soproni Vízmű Zrt, Északnyugat-magyarországi  
    közlekedési Központ Zrt., Swietelsky Magyarország Kft.   

 
Versenykategóriák:  1. Általános iskolák (1, max. 2 felnőtt csapattaggal) 
 2. Középiskolák  
                                   3. Cégek és Baráti Társaságok 
                             
Nevezés:   A nevezési határidő 2018. június 14. Nevezni lehet a 
    következő elérhetőségen: 
 - sportfelugyelet@sopron-ph.hu (99/312-479) 
  a csapatnév, csapatkapitány neve és elérhetősége 

(telefonszám és e-mail cím), kategória megadásával. 
 
A családi nap programjain való részvétel ingyenes! 
 
A Sárkányhajó verseny nevezési díja: 
           Iskolai csapatok számára ingyenes, cégeknek, baráti 

társaságoknak 20.000 Ft/csapat.  
 A nevezési díjat 2018. június 14-ig kell befizetni a  
 Sportfelügyeleti Csoportnál (9400 Sopron, Ferenczy 

János u 2.)  
   
Költségek:    A rendezés költségét a rendezők, a részvétel költségét 
    a résztvevők fedezik. 
 
Versenytáv:            200 méter 

 
Versenyszabályok: - Minden csapatban 8-10 fő evezős és 1 dobos ülhet 
    - Kormányost és dobot a rendezők biztosítanak.  

- Dobosról a csapatok gondoskodnak! 
- A futamok 200 méteres távon, az ICF (Nemzetközi 
Kajak-Kenu Szövetség) sárkányhajó versenyszabályai 
szerint kerülnek megrendezésre. A csapatok sorolása 
illetve pályabeosztása az előfutamokban sorsoló 
bizottság általi sorsolással, továbbjutás esetén az 
előfutamokban elért helyezéses szerint, irányított 
pályabeosztással történik. 
- Szándékos borulás esetén (melyet a kormányos 
állapít meg) a csapat kizárható 
- Az általános iskolások számára mentőmellény 
viselése kötelező!! A többi versenyző részére igény 
esetén a szervezők biztosítanak mentőmellényt .   
- Mindenki a saját felelősségére versenyez, és az 
okozott károkért maga felel. 



 

 
 
Egyéb tudnivalók:  
  
Felszerelés: Javasoljuk, hogy a csapatok egységes, egyszínű 

szerelésben  versenyezzenek. 
 
Pontosság:    Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre 

időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt 
érkezzen meg. (Érkezés az Átalános és középiskolák 
számára péntek 10:00 – 11:00 között, Technikai 
értekezlet: 11:30). (Érkezés a Cégek és Baráti 
Társaságok számára szombat  08:00 – 09:00 között, 
Technikai értekezlet: 09:30). Mivel a program szoros, 
aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, vagy 
részükre új futamot rendezni.  
Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési 
sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízreszállás előtti 
ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő sorrendben 
tudjon felsorakozni. 

 
 
Családi Nap programjai: - játszóház 

- animátor 
-  strandröplabda 
-  lábtenisz 
-  kajak-kenu 

 
Öltözködés:   Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett, már eleve 

 sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki 
maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem 
tudnak vállalni. A verseny eső esetén sem marad el! 
Megfelelő ruházatról mindenki gondoskodjon. 

 
Étkezés, ellátás:   A verseny helyszínén büfé üzemel. 

 

 Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 

A szervezők 


