A Magyar Kajak Kenu Szövetség 2020 évi versenynaptárában 2020. július 4.-én szereplő Váci
Regionális Verseny (Dunakanyar Régió).
A szervezésért és az esemény rendezéséért felel a Váci Kajak Kenu Sportegyesület felelős
Dr. Ese Ferenc elnök és a Dunai Sárkányok Sportegyesület felelős Szabó Miklós elnök,
illetve a Magyar Kajak Kenu Szövetség megbízott hivatalos versenybírója.
A verseny 17 kajak, 5 kenu verseny futamot és 7 sárkányhajó futamot tartalmaz. A kajak-kenu
futamok 9 órától kezdődnek hivatalos verseny korosztályokként 15 perces időközökként. A
kajak futamok verseny távja 2000 m, a kenu futamok versenytávja 1000 m mindkét távot a
kijelölt 800 méteres versenypályán teljesitik 2 vagy 1 fordulóponttal.
A versenypálya helye Duna balparti része 1679,1 folyam kilométertől 1678,3 folyam
kilométernél között a víziutón úgy kialakítva, hogy ezen a szakaszon a Duna jobbpartja mellett
kijelölt hajóutat nem érinti.

A 2000 méteres kajak és kenu verseny a 1678,3 folyam kilométernél lévő rajtbolya vonalától
indul hegymenetben a 1679,1 folyam kilométernél lévő fordulóbolyánál völgymenetre váltva
1678,3 folyam kilométernél lévő forduló bolyánál hegymenetbe váltva a 1678,7 folyam
kilométernél lévő célig.
Változó vízállás esetén a 2000 méteres kajak és kenu verseny a 1678,4 folyam kilométernél
lévő rajtbolya vonalától indul hegymenetben a 1679,1 folyam kilométernél lévő
fordulóbolyánál völgymenetre váltva 1678,4 folyam kilométernél lévő forduló bolyánál
hegymenetbe váltva a 1679 folyam kilométernél lévő célig.
A 500 méteres sárkányhajós futam 1679,1 folyam kilométernél lévő fordulóbolyától rajtol
1678,6 folyam kilométernél lévő célig.

A fordulókat a versenyzőknek a fordulóbolya és az azt biztosító kisérő kisgéphajó között kell
teljesíteniük. A biztosító kisérő kisgéphajó helye fordulóbolya helyétől a versenypályán kívül
mind folyásirányban mind a hajózásiút felé 50 m, így biztosítható, hogy a verseny során a
hajózásiút nem kerül használatba vételre. A 1679,1 és a 1678,3 folyam kilométernél lévő
fordulóbolya a parttól 80 méterre kerül kihelyezésre.
A verseny biztosítására a fordulóknál 1-1 darab kisérő kisgéphajót 1-1 fő hajóvezető és 1-1 fő
versenybíróval állítunk be, továbbá a cél vonalnál 1 darab tartalék kisérő kisgéphajót helyezünk
el parthoz rögzítve (félig kihúzva) 1 fő hajóvezetővel. A versenybírók és a hajóvezetők között
URH rádió kapcsolat lesz biztosítva. A célvonalnál tartózkodik a verseny vezető versenybírója
és az esemény biztosításáért felelős személy, illetve egy fő egészségügyi segítség nyújtásra
kiképzet és felszerelt személy (mentőtiszt). A sportszövetség által regisztrált versenyzők a
verseny közben 14 éves korig mentőmellényt viselnek, az amatőr sportolók kortól függetlenül
mentőmellény viselésére kötelezettek.
Versenyműsor MKKSZ Dunakanyar Régió 2020 Vác
1. futam

9:00

K-1 férfi kölyök U13-14

2000m

2. futam

9.15

K-1 női kölyök U13-14

2000m

3. futam

9.30

MK-1 férfi kölyök U13

2000m

4. futam

9.45

MK-1 női kölyök U13

2000m

5. futam

10.00 MK-1 férfi gyermek U12

2000m

6. futam

10.15 MK-1 női gyermek U12

2000m

7. futam

10:30 MK-1 férfi gyermek U11

2000m

8. futam

10.45 MK-1 női gyermek U11

2000m

9. futam

11.00 MK-1 férfi gyermek U10

2000m

10. futam

11.15 MK-1 női gyermek U10

2000m

11. futam

11.25 K-1 férfi ifi U18

2000m

12. futam

11:35 K-1női ifi U17-18

2000m

13. futam

11.45 K-1 férfi ifi U17

2000m

14. futam

12.00 K-1 férfi serdülő U16

2000m

15. futam

12.10 K-1 női serdülő U16

2000m

16. futam

12.20 K-1 férfi serdülő U15

2000m

17. futam

12.30 K-1 női serdülő U15

2000m

18. futam*

12.40 C-1 férfi ifi U17-18

2000m

C-1 férfi serdülő U15-16
19. futam*

12.50 C-1 női ifi U17-18

2000m

C-1 női serdülő U15-16
20. futam*

13:00 C-1 férfi kölyök U13-14

2000m

C-1 női kölyök U13-14
21.futam*

13:10 PC-2 vegyes gyermek U10-12 2000m

22.futam

13:30 Sárkány futam Kajak-kenu/Sárkány

23. futam

14:00 Sárkány futam

500m

24. futam

14:15 Sárkány futam

500m

25. futam

14:30 Sárkány futam

500m

26. futam

14:45 Sárkány futam

500m

27. futam

15:00 Sárkány futam

500m

28. futam

15:15 Sárkány futam

500m

*Nevezési létszámtól függően 18-19-20-21 futam egyszerre is rajtolhat.

A technikai értekezlet 2020. július 04. 08 óra Vác Zenepavilon.

A résztvevő csapatok autói és vontái aszfaltos placcon parkolhatnak Google Térképen V4
Fesztivál
Dunaparti
Koncerthelyszín https://goo.gl/maps/kvRf2TPUYmk39J376,
a
versenyzők vízreszállására a fenti placc alatti fog szolgálni.
Vác, 2020. június 4.

Dr. Ese Ferenc

