
GÖD-KUPA versenyleírása

Helyszín, időpont:

A verseny az alsó gödi csónakháznál,  a Duna bal  partján 1667-1668 fkm-en a parttól
80 m-es sávban kerül megrendezésre minden év augusztus utolsó szombatján.
A délelőtti futamok technikai értekezlete 8:20 órakor kezdődik.
Itt történik a futambeosztás és a hajók sorszámának kiosztása.

Résztvevők:

A Göd Kupán résztvevők a 10-18 éves versenyzők és az evezni szerető amatőrök. 
A délelőtti 20 kajak számban meghívásos szervezésben, egyesületi színekben indulnak a
versenyzők. 
Minden  versenyző  maximum  2  számban,  a  saját  évfolyamában  és  az  a  felettiben
indulhat.
A versenyzők kell, hogy rendelkezzenek 200m-es úszástudással és érvényes sportorvosi
igazolással, melyről az egyesület képviselője a nevezéskor írásban nyilatkozik.
A mentőmellény használata 0. és I. korcsoportban kötelező!
A nevezést legkésőbb a verseny előtt 2 nappal elektronikus, írásos formában kell leadni
az info@godikajak.hu címen. 

A délutáni indián kenu futamokban bárki részt vehet. A részvétel feltétele az úszni tudás
és a megfelelő egészségi állapot, melyről a csapathajó képviselője írásban nyilatkozik.
Az életkorhoz kötött futamokban a születés dátumát szükség esetén igazolni kell!
A versenyre nevezni a helyszínen lehet a futamok előtt minimum 1 órával.
Minden  hajónak  rendelkeznie  kell  egy  azonosító  számmal,  mely  a  hajó  jobb  oldalán
olvasható.  A  hajó  jobb  oldalán  nem szerepelhet  más  szám,  csak  amit  a  nevezésnél
leadtak.

Értékelés, díjazás:

A Göd Kupát a délelőtti 20 futamban, a legtöbb pontot szerző egyesület nyeri. Az első
három egyesületet kupával díjazzuk.
Az értékelés során az első helyezett 10, a második 8 és a további helyezettek 1-1-gyel
kevesebb pontot kapnak. Minden célba érkező versenyző 1 pontot kap. 
Futamonként az első három helyezettet éremmel és ajándékkal jutalmazzuk.
Az MK futamokban a 4-6. helyezett is érmet, díjat kap.
A nulladik és törpe korcsoportban induló fiú és lány győztesek egyéni kupát kapnak.

A délutáni kenu futamokban az első 3 egység kap érmet és ajándékot.
A Fodor Balázs emlékkupát a senior futam győztese kapja.

Futamok lebonyolítása:

A verseny az alsógödi csónakház alatti Duna-szakaszon zajlik.
A versenyzőknek egy fordulóval 2000 métert kell megtenniük.
A rajt folyás irányban, egyvonalba rendeződés után történik.
A versenyzőknek követni kell az indító bíró utasításait.
Féltávnál  a  pálya  piros-fehér  fordítóbójával  van  kijelölve.  A  fordítóbóját  jobb  oldalról,
kívülről kell megkerülni. A fordulónál a versenytársak hajóját kézzel, lapáttal akadályozni,
visszahúzni nem szabad.
A szabálytalan, sportszerűtlen egységet kizárjuk a versenyből.
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A délutáni amatőr indiánkenu futamok a következő szabályok szerint lesznek 
lebonyolítva:

 Családi futam A csapatot 4 fő közvetlen családtag alkotja.
A két felnőtt szülő mellett szerepelhet 1-2-3 gyermek is.
14 év alatti gyermekeknek a mentőmellény viselése 
kötelező!

 Senior futam A 2 fős csapat össz-életkora 60 80 év

 Masters futam A 2 fős csapat össz-életkora 80-100 év. 

 Gold futam A 2 fős csapat minimális össz-életkora 100év. 

 Happy futam Tetszőleges összetételű négyes. A 4 fő megléte kötelező.
Egyetlen megkötés, hogy a csapatban a versenyzők
minimális életkora 25 év. 

 Happy Junior futam Tetszőleges összetételű négyes. A hajóban ülők össz-
életkora nem lehet több, mint 100 év, és a legidősebb 
versenyző maximum 25 éves lehet. 

 Öreglányok 4 fős hölgy csapat. A csapat össz-életkora szerint a 100 év 
alatti és feletti csapatok értékelése külön történik. 

 Rotary-szponzor futam A kajak-kenu sport támogatóinak futama. 
Igény szerint 1 fő kormányost biztosítunk.

Délben bográcsos ebédre hívjuk meg a versenyzőket.

Az  utolsó  eredményhirdetés  után  bankettet  rendezünk,  melynek  keretében  tombolát,
majd ezt követően élő koncert keretében zenés-táncos összejövetelt tervezünk.

Minden résztvevőnek, vendégnek kellemes időtöltést kívánunk!

Tisztelettel:

Szervező Bizottság


