XII. Postás Sárkányhajó Kupa
Sukoró, 2015

A Munkáltató és az Üzemi Tanács 2015. évben is megrendezi a postások részére a
Sárkányhajó versenyt, immáron 12. alkalommal. Az Üzemi Tanács döntése alapján 26
csapat indul a versenyben, az ország minden területéről. A csapatok jelentkezése
megtörtént.
Helyszín a Velencei tó, Sukoró evezős pálya.
Időpont: 2015. szeptember 5. (szombat) 08.00-17.00.
Versenyszabályok
A versenytáv: 200 méter.
A csapatok vegyesek, minden csapatban minden induláskor 20 főnek, köztük legalább 7
nőnek eveznie kell! A biztonság érdekében a versenyből az italos befolyás alatt lévő
munkatársa(ka)t kizárjuk! A versenyben mindenki a saját felelősségére vesz részt, a
biztonságos úszni tudás elengedhetetlen feltétel! A versenyzés futamokban történik, egyegy futamban egyszerre öt csapat indul.
A verseny során egy csapat kétszer, háromszor vagy négyszer evez az első indulása
során elért helyezésétől függően, ezért a verseny megkezdése előtt, 8-tól háromnegyed
10-ig lehetőséget biztosítunk próbaevezésre.
A futamok beosztását és a futamokon belül a pályakiosztást a csatolt, előre elkészített
sorsolás eredménye tartalmazza.
Minden csapat helyezését a futamban elért eredménye határozza meg, holtverseny esetén
sorsolásra kerül sor.
Ha egy csapat a kiírt időre a futambeosztásának megfelelő helyen az előírt létszámmal
nem áll készen az evezésre, akkor ez a csapat az adott futamban nem vehet részt,
helyezése automatikusan futamutolsó lesz, további szereplését ez határozza meg.
Az evezés idején a versenyzők kötelesek követni a kormányos jelzését, utasítását, ha arra
az esetleges ütközés és/vagy borulás elkerüléséhez van szükség!
A verseny során óvásra, futam megismétlésére nincs lehetőség, vita esetén a
versenybírák és a Szervező Bizottság közösen dönt.
A szabályok megismertetésében és betartatásában az Üzemi Tanács tagjaira és az általuk
kijelölt csapatkapitányok közreműködésére számítunk.
A verseny várható forgatókönyve:
8.00 – 8.45
Próbaevezés, bemelegítés
9.00 – 11.00
Előfutamok
11.00 – 12.00
Középfutamok
12.00 – 13.00
Helyosztók
13.00 – 14.30
Ebédszünet
14.30
Kisdöntő
15.00
Döntő
15.30
Eredményhirdetés
A rendezvény szervezésében a Biztonsági Főigazgatóság EBK osztálya is részt vesz.
Az előző évhez hasonlóan ismét EGÉSZSÉGSZIGETTEL kedveskedünk a látogatóknak,
ahol az előzetes tervek szerint lesz:
 szemvizsgálat, napszemüveg bemérés (UV), tanácsadás
 vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszint mérés
 véradás
 ÖKOJÁTÉK – környezetvédelmi játék gyermekeknek és felnőtteknek
A fenti szolgáltatások a rendezvény egész ideje alatt elérhetők és igénybe vehetők. A
szűrővizsgálatok és a tanácsadások, valamint az ÖKOJÁTÉK térítésmentes.
A napi programot tovább színesíti a Tűzoltóság bemutatója, valamint az EBK osztály és a
Pázmándi Önkéntes Tűzoltóság közös szervezésében megrendezésre kerülő tűzoltósági
verseny.
A rendezvény további programjai:
 Benczúr ház gyermekprogramja
 Meseposta gyermekprogramja
 légvár
 arcfestés és kézműves ház
 gyermek élményhajózás a verseny szünetében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervező Bizottság

