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DUNAI REGATTA SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY 
VERSENYKIÍRÁS 2018

RENDEZŐK:

Antall József Tudásközpont (AJTK) és a Magyar Sárkányhajó Szövetség (MSSZ)

A VERSENY IDŐPONTJA:

2018. május 5. (szombat)

HELYSZÍN:

Budapest - a Duna Parlament és a Műegyetem közötti szakasza, vízre szállás az Újpesti-öbölben.

VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:

Két futamos lebonyolítási rendszer, a futamok legénységei külön versenyeznek egymással 
és külön kerülnek értékelésre. 

A Dunai Regatta sárkányhajó versenyben induló egyetemek:

FUTAM I. FUTAM II.

Állatorvostudományi Egyetem 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 
Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Közép-európai Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pannon Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Semmelweis Egyetem

Szent István Egyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

Óbudai Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Testnevelési Egyetem

V4-es csapat
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FUTAM I. JELENTKEZÉS

NEVEZÉS:

Amatőr, evezni vágyó hallgatók jelentkezését várjuk. A nevezés díjtalan, jelentkezni 
a dunairegatta.hu weboldalon a Sport/Sárkányhajó almenüpontban tudsz. 

Mutasd be, hogy miért lennél hasznos tagja egyetemed sárkányhajó legénységének! Jelent-
kezésedhez csatolj két profilképet, melyekben megmutatod a komoly és vicces oldaladat is. 
A komoly profilképed egy közeli kép legyen, ahol az arcod jól kivehető. A vicces képnél csak 
annyi kikötésünk van, hogy legyél Te is rajta a képen. 

NEVEZÉSI IDŐSZAK:

2018. március 5. 12:00 – 2018. március 23. 15:00
A nevezési határidő után beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:

Egyetemenként az 5 leggyorsabb érvényes pályázatot leadó jelentkező automatikusan helyet 
kap a sárkányhajó csapatban. A jelentkezési időszakot követően a Dunai Regatta szervezői, 
az egyetemi Student Brand Managerek és a MSSZ képviselője közösen állítják össze a végleges 
legénységet. A végleges lista a dunairegatta.hu weboldalon kerül kihirdetésre a nevezési ha-
táridő utáni 5 napban.

FUTAM II. JELENTKEZÉS

NEVEZÉS:

A hajók legénységét az egyetem és a Dunai Regatta szervezői együttesen állítják össze. A nevezés 
meghívásos módon történik. A nevezési lap eljuttatása az egyetemi kapcsolattartókon keresztül 
történik, a csapat nevezését az egyetem egységesen adja le a rendező felé.

NEVEZÉSI IDŐSZAK:

2018. március 5. 12:00 – 2018. március 23. 15:00
A nevezési határidő után beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.
 
A 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságra készülő egyetemek a végleges legénységi 
listát 2018. április 20-ig kötelesek elküldeni a rendezőknek, a teljes készülő keret leadása 2018. 
március 23-ig szükséges.
 
A következő egyetemek állítják ki a saját csapatukat: BME, PTE, SZE, SZTE, TE, V4 csapat.
Azokon az egyetemeken, ahol nem vállalták a saját csapat összeállítását (BGE, OE), ott a FUTAM I. 
jelentkezési mód érvényes (lásd feljebb).

FUTAM I. ÉS FUTAM II. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

1. Minden jelentkezőnek aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a 
2017/2018 őszi és/vagy tavaszi szemeszterben (FUTAM I. esetében a levelezős tagozat is elfo-
gadott). Erről szóló igazolást 2018. március 31-ig be kell mutatni a rendezőknek. 

http://www.dunairegatta.hu
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2. A csapatnak részt kell venni a rendezők által szervezett 4 sárkányhajós edzésen (várhatóan 
hétköznaponként 16:00 és 20:00 között a Lágymányosi-öbölben). Az edzések időtartama 60 
perc. Amennyiben valamilyen oknál fogva egy csapattag nem vesz részt mind a 4 edzésen, 
az a személy nem ülhet hajóba a Dunai Regatta napján. 
 
A vidéki csapatok edzéseit az MSSZ által kijelölt egyesület/szakember tartja. A pontos időpon-
tokat és helyszíneket a csapat kiválasztása után, március végén hirdetjük ki. 

3. A verseny napján a csapatoknak a rendező által biztosított egységes pólót kell viselnie a ver-
seny és az eredményhirdetés alatt.

HAJÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI:

Egy sárkányhajó legénységét 21 fő alkotja (20 evezős és 1 dobos). A keretben minimum 6 főnek 
olyannak kell lennie, aki még egyszer sem indult a Dunai Regatta sárkányhajó versenyében 
(kivétel a FUTAM II., mert ott az új tagok száma nincs meghatározva).
 
A hajóban legalább 8, legfeljebb 10 női evezősnek kell lennie.
 
A verseny napján a MSSZ határozza meg az időjárás és vízállás függvényében, hogy hány fős 
legénységgel zajlik majd 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 értekezleteken,
• verseny napján a hajóban ül,
• kijelöli a versenyző legénységet,
• összefogja a csapatot, edzések és a verseny alkalmával koordinálja a legénységet.
 
Az a csapat, aki a hajó összeállítási szabályoknak nem felel meg, továbbra is indulhat a versenyben, 
de érdemben eredményt nem érhet el.

KÖLTSÉGEK:

A verseny, a felkészülés és az esemény költségeit a Dunai Regatta szervezője, az AJTK fedezi. 
A hajókat, lapátokat, kormányosokat, valamint a négy 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 értékes nyere-
ményeinket a későbbiekben hirdetjük ki.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelentkezéseddel elfogadod az alábbi feltételeket:
1. Hozzájárulsz, hogy az Antall József Tudásközpont a Dunai Regatta esemény dokumentálása 

és népszerűsítése érdekében a helyszíneken és az edzéseken rólad kép- és hangfelvételt, illetve 
videofelvételt készítsen / készíttessen, és azokat a nyilvánossághoz közvetítse / közvetíttesse. 

2. Hozzájárulsz, hogy a regisztrációhoz mellékelt motivációs leveledet és profilképeidet az Antall 
József Tudásközpont szabadon felhasználhatja, illetve online felületein megjelenítheti. 
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3. Hozzájárulsz, hogy a jelentkezési felületen megadott adataidat az Antall József Tudásközpont 
kezelhesse, valamint a Magyar Sárkányhajó Szövetség felé továbbíthassa. 
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-139869/2018. 
 

4. Kijelented, hogy legjobb tudásod szerint jó erőnléti és egészségi állapotban vagy, és képes 
vagy legalább 200 métert úszni könnyű sportfelszerelésben.  

5. Kijelented, hogy a versenyen és az edzéseken a saját felelősségedre veszel részt. 

6. Elfogadom a Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyszabályzatát, mely megtalálható 
a sarkanyhajozas.hu weboldalon.

További felmerülő kérdésben keresd Ertli Balázs sportmenedzsert!
Elérhetőség: ertli.balazs@ajtk.hu, +36 20 325 0957.

http://www.sarkanyhajozas.hu

