
 

 

 

Suli Sárkány 

Fadd-Dombori 

2019.május 25. 

 
A Sulisárkány rendezvénysorozat, az MKKSZ által 2010-ben elindított 

diáksport program, ami az általános iskolás és középiskolás tanulókat ismerteti 

meg a sárkányhajó sportággal és a víz és vízpart szépségével. A program 

versenyeket is biztosít a diákok számara és minden év végén a legjobb csapatok 

mérkőzhetnek meg az országos bajnoki címért. 

 
Szervező  

Tolnai Sárkányhajó Egyesület 

Magyar Kajak - Kenu Szövetség 

 

Helyszín 

Fadd- Dombori – Céltorony 

 

A verseny lebonyolítása 

 

 Versenyrendszer  

A versenyen minimum 14fős, maximum 16 fős sárkányhajó csapatok mérkőznek egymással 

különböző kategóriákban.  Pedagógusok, szülők száma a csapatokban maximum 4 fő. A 

futamok 200 méteres távon kerülnek megrendezésre. 

 

Továbbjutási rendszer  

A versenyprogram összeállítása a nevezések számától függően fog elkészülni. 

A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság általi sorsolással, továbbjutás 

esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással történik. 

 

Előzetes program 

08:30 Technikai értekezlet 

09:00 - tól Futamok 

 

Versenyszámok – Kategóriák 

1. Korcsoport: Az általános iskolák 2018/2019 tanévének 5-6. osztályos 

tanulói. (10-12 éves korig)  

2. Korcsoport: Az általános iskolák 2018/2019 tanévének 7-8. osztályos 

tanulói. (12-14 éves korig) o  

3. korcsoport: Középiskolák 2018/2019 tanévének 9-13. osztályos tanulói. 

(15-19 éves korig) 

 

Csapatösszetétel  

A hajóban a legénység létszáma minimum 14 fő +dobos , maximum 16 fő + 

dobos. 

Tapasztalt kormányos biztosított. 

A legénység minimum 4 női versenyzőből áll.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevezés  

Tolnai Sárkányhajó Egyesület 

E – mail: kodukko72@gmail.com 

Nevezési határidő: 2019. május 3. 

(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.) 

 

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

résztvevők számára ingyenes. 

 

Biztosított: 

Hajó használat 

Lapát használat (igény esetén)  

Mentőmellény a legénység részére (kötelező)  

 

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, amelynek tartalmaznia kell az iskola nevét, a legénység tagjainak 

névsorát, születési dátumát, és a kupa nevét, amelyikben indulnak. Ezen a listán szülői 

aláírással 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 kodukko72@gmail.com e-

mailen lehet kérni. 

 

Jó versenyzést kíván a Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Magyar 

Kajak- Kenu Szövetség! 
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