
SZEGEDI SÁRKÁNYHAJÓ REGATTA  2015
BOSZORKÁNYSZIGET – MAROS-TORKOLAT REKORD KÍSÉRLET

M E G H Í V Ó

Tisztelt Igazgatók, Tisztelt Tanárok, Tisztelt Csapatkapitányok!

Több mint kilenc éve, hogy a BOSZORKÁNYSZIGET – MAROS-TORKOLAT REKORD 
KÍSÉRLET megrendezésre kerül. A vízi karnevál egyik sportági lehetősége a látványos, és egyre nép-
szerűbb SÁRKÁNYHAJÓZÁS. Ebben az évben hatodszor kínálunk lehetőséget iskolai csapatok rész-
vételére. A kitűzött  8 km-es táv sportolók által  30-40 perc, de kezdők által is egy óra alatt teljesíthető.
Az evezőkkel, mentőmellényekkel felszerelt hajót tapasztalt kormányossal biztosítjuk, így a legénység 
egy fő dobosból és 16–20 fő legénységből állhat. A fiúkból, lányokból álló, vagy vegyes összetételű 
csapatokban megengedett tanárok részvétele. Várjuk oktatókból szerveződött csapatok nevezését is.
A rendezvény célja:  A Szegedi iskolák hallgatói és oktatói számára a Tisza kínálta lehetőségeket aktí-
van kihasználva, biztosítsunk sportolási lehetőséget új iskolai rekordok felállítására.
A regatta díjazása:  A  2015-ös szezon végére kialakult tabella alapján két korcsoport-
ban, középiskolai és általános iskolai csapatoknak külön-külön az alábbi díjak ke-
ülnek átadásra:

1. helyezett  30000 Ft 2. helyezett  20000 Ft 3. helyezett  10000 Ft
A szegedi Vízisport Egyesület különdíjakat ad át a kimagasló eredményt elérő csapatoknak.
Időpontja:  Tetszés szerint választható, a rendezőkkel előre egyeztetett időpontban. A rajtidőpontok ér-
vényes nevezés után a jelentkezés sorrendjében, – a még szabad hajók függvényében –  választhatók.
A rekord kísérlet helyszíne:  A Tisza  173 fkm -  177 fkm -ig terjedő Szegedi szakasza.
Rajt és célvonal:  A rajt vonala a part tetszés szerinti pontjára merőleges, a partéltől mért  10 m hosszú

vonal. A futam során a rajtvonallal szemközti partot is legalább egyszer, 10 m-re meg kell közelí-
teni. A célba érkezés a rajtolás útvonalát érintve kell történjen ( körpálya ).

A rajt helye:  Újszegedi Partfürdőn, vagy a Szegedi Vízisport Egyesület Vízisport Telepén.
A rekord kísérlet útvonala:  A rajthelyről az Árvízi Emlékmű, és a Maros-torkolat partra merőleges 
vonalának érintése után a rajthellyel egyező célba történő befutással zárul. ( 8 km )
A sportolók feladata: A lehető legrövidebb futamidő elérése érdekében tudásukhoz mérten az útvona-
lat célszerűen válasszák meg, és a legjobb teljesítményt nyújtsák.
Futamidő:  A teljes kör megtételéhez szükséges össz idő.
A futamidő dokumentálása a versenyzőnél levő GPS navigációs eszközzel, 1 sec pontossággal történik.
Nevezési határidő:  Legkésőbb a tervezett rajtidőpont előtt  24:00 órával.
A teljesítéshez csak emberi és megújuló természeti energia használható, külső segítség és motorizáció 
nem megengedett.

Az útvonal nem tekinthető zárt pályának,
A VÍZI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAIT A FUTAM TELJES IDEJÉN BE KELL TARTANI!

A sárkányhajós csapatokontúl várjuk mindazok nevezését is akik emberi erővel, vagy megújuló ener-
giával hajtott járművel teljesítik a  8 km-es távot. A rekord kísérletre kajakkal, kenuval, párevezőssel, ha-
lászladikkal, vitorlással, sárkányhajóval, vagy más sporteszközzel is lehet nevezni. Azoknak akik nem ren-
delkeznek saját sporteszközzel – a lehetőségek függvényében – a jelentkezés sorrendjében kölcsönzési lehetősé-
get biztosítunk.

A kiírás és az eddig teljesült több mint 500 futamról részletes információk a  www.autoinfo.hu/rekord 
oldalon találhatók. Az aktuális nevezések és az újonnan teljesített futamok is itt kerülnek közzétételre.

Vegyen részt Ön is a SZEGEDI ISKOLAI SÁRKÁNYHAJÓ REGATTÁN!

SZERVEZZEN SAJÁT ISKOLAI CSAPATOT!
N E V E Z É S

A kitöltött nevezési lapot kérjük E-mailben a kipper.gyorgy@gmail.com címre elküldeni, és
a rajt előtt a nevezők által aláírt egy eredeti példányt leadni.

http://www.autoinfo.hu/rekord


További részletes információk a szervezőtől kérhetők:
TISZAVIRÁG SE    Kipper György    +3630 978-6313    kipper.gyorgy@gmail.com
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	Rajt és célvonal: A rajt vonala a part tetszés szerinti pontjára merőleges, a partéltől mért 10 m hosszú vonal. A futam során a rajtvonallal szemközti partot is legalább egyszer, 10 m-re meg kell közelíteni. A célba érkezés a rajtolás útvonalát érintve kell történjen ( körpálya ).
	Futamidő: A teljes kör megtételéhez szükséges össz idő.
	Vegyen részt Ön is a SZEGEDI ISKOLAI SÁRKÁNYHAJÓ REGATTÁN!
	NEVEZÉS
	További részletes információk a szervezőtől kérhetők: TISZAVIRÁG SE Kipper György +3630 978-6313 kipper.gyorgy@gmail.com

