VERSENYFELHÍVÁS
XIII. Nemzetközi Szigetköz Duna Maraton
2014 szeptember 6
az MKKSZ vízitúra kupa 2014 évi
7. záró fordulója.
XIII. Nemzetközi Szigetköz Duna Maraton
II. Dunakiliti sárkánykupa
V. Szigetközi szlalom kupa
2014 szeptember 7
A verseny rajtja és célja: Dunakiliti Vadvíz kemping
Fő rendező:
Felső – Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület
Elérhetőség: 9225 Dunakiliti, Duzzasztómű csónakház
Kapcsolatfelvétel és képviselője: Kránitz Béla 30/217-2497
Társrendezők:
Magyar Kajak – Kenu Szövetség
Győri Búvár SE
Versenyigazgató: a mindenkori fő rendező.
Általános tájékoztatás és információ:
e-mail:
info@vadviz-kemping.hu
mobil
36/30/2172497

Fax: 36/96/224-130

Kategóriák: az MKKSZ vízitúra kupa kiírás szerint
Rajtidőpont:
09.30
Rajt és célpont: Dunakiliti hullámtér – „ Vadvíz „ kemping
Részvételi szabályok az indulóknak:
- induló csapatlétszám 2 fő ( kivétel kajak, családi-baráti kat. )
- minimális életkor szülői felelősségvállalással 10. betöltött életév
- saját vagy a „ Vadvíz „ kemping által felajánlott bármennyi ülőhelyű, de normál
ülőkével ellátott túrakenu
- a hajóban a résztvevők részére kötelező önmentő eszköz kell hogy legyen
- bármilyen kajak - kenu evezőlapát használható és tartalék evező vihető
- külső eszközök és személyek az átrakás hivatalos segítőit kivéve nem vehetők igénybe
( motor, vitorla, tartalék létszám, transzport, stb. )
- saját élelmiszer és frissítő használata engedélyezett
- sportorvosi igazolás indokolt, felelősségvállaló nyilatkozat kötelező

-

a kenukban kizárólag ülve lehet evezni, melyet ellenőrzünk
pénzjutalom nincs
az országos túrakupa szabályai érvényben vannak

A verseny lebonyolítása:
Nevezés:
- előnevezési díj 2500 Ft/fő
Jelentkezés:
- előjelentkezés: Felső – Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület
9225 Dunakiliti duzzasztómű csónakház
Tel.: 36 30/4-866-922
Fax: 36 96/224-130
e-mail: info@vadviz-kemping.hu
Az előjelentkezés lezárása: 2014 szeptember 4. 18.00
Előjelentkezni a nevezes@kenumaraton.hu címen is lehet.
- helyszíni jelentkezésre lehetőség van 2013 szeptember 5. 18.00-ig 3000Ft/fő
- Szabályos előjelentkezésnek a teljesen kitöltött jelentkezési adatlap határidőre történő
visszajuttatása számít. A nevezési díjat a helyszínen lehet kiegyenlíteni az eddigi
gyakorlatnak megfelelően.
Szállás:
- A versenyzők szállása a Dunakiliti „ Vadvíz „ kempingben a sátorterületen
térítésmentesen biztosított.
- Egyéb helyen térítési díj ellenében biztosított.
Étkezés:
- a versenyzők ellátása az ellenőrzési pontokon térítésmentesen biztosított
- szombaton este bográcsétel biztosított
Orvosi igazolás:
- A versenyen mindenki a saját vagy szülői felelősségére indulhat. Felelősségvállaló
nyilatkozat kitöltése és aláírása kötelező. A szervező bizottság személyi és tárgyi felelősséget
semmiért és senkiért nem vállal.
A versenyzők személyi juttatásai:
- térítésmentes szálláslehetőség a Vadvíz kemping sátorterületén
- térkép a verseny útvonaláról
- rajtszám
- a készlet erejéig térítésmentes túrahajó teljes felszereléssel
- póló
- frissítő az út során
- szombat este vacsora
- kedvezményes reggeli
- kategóriánkénti díjazás az első három helyezettnek
A verseny biztosítása több helyen is motorossal történik !
- folyamatos mentőtiszti biztosítás
Egyesület
- rádiókapcsolat
privát mobil hálózat és CB kapcsolat
Felelősségvállalás:
- a versenyzőknek a saját felelősség vállalásról nyilatkozatot kell tenni

Óvás:
- a versennyel kapcsolatban óvás az eredményhirdetés előtt 45 percig nyújtható be. Várható
eredményhirdetés 17.30, de ez a betétprogramok lebonyolításától is függ.
- az óvás elbírálása a versenybizottság feladata.
Útvonalterv: az eddigi gyakorlatnak megfelelően ki lesz táblázva,
Dunakiliti Vadvíz kemping – Szivárgó csatorna – hullámtér főág – Kőhíd – főág – Kisbodak –
FORDÍTÓ, PIHENŐ – szigeti átvágás – Kőhíd - Doborgazi átvágás – ferde gát – Vadvíz
kemping
Az útvonal a 3013-as útvonallal egyezik meg.
Összes túratáv:

cca. 42.2 km

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a kategóriát, a hajó és eszközigényt, a szállásigényt, az
indulók adatait ( név, született, lakcím, telefon, e-mail, egyesület )
II. Dunakiliti sárkánykupa
2014 szeptember 6
szombat 13.00

-

Sárkány sprint verseny cca. 300 m távon.
Selejtező futamok 13 órától
Sorsolással lesz a mezőny összeállítva.
Felnőtt vegyes és gyermek csapatok indulhatnak ( 15 év alatt és felett )
Általános sárkány szabályok érvényesek
Létszám 10 fő
Kormányost igény szerint a Mosonmagyaróvári Evezős SE biztosít
Hajót a Magyar Kajak Kenu Szövetség biztosít.
Nevezési díj csapatonként 10.000.- Ft/csapat, a 14 év alattiaknál nincs
díjazva az első három helyezett lesz.
V. Szigetközi szlalom kupa
2014 szeptember 7
vasárnap 10.00

-

Rajt 10.00 szigetelő ág bejárata
útvonal szigetelő ág – csökös ág
zöld kapukat lefele, piros kapukat felfele kell venni, a kapukhoz nem lehet hozzáérni,
mindkét testnek legalább a fej résszel el kell haladni a kapuk között
kapu kihagyás 2 perc, kapu érintés 10 mp büntetés
induló létszám 2 fő
hajó minimális hossza 5.6 m
díjazás az első háromnak
ja, evezni tudni kell

Üdv, Felső – Szigetközi SzVSE

