Versenykiírás

SUP Országos Bajnokság és Open SUP verseny a Balatonon

Rendező: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Időpont: 2021. augusztus 14. (szombat)
Helyszín: Fonyód, Kutyás-strand

Versenykategóriák
1. SUP Országos Bajnokság (Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyzési engedéllyel)
• Sprint 200m (férfi/női) U18, senior
• Sprint 500m (férfi/női) U16
• Hosszútáv 4km (férfi/női) U16, U18, senior
Senior deszka férfi/női: maximum 14 láb (428 cm) hosszú lehet.
Ifjúsági és serdülő deszka férfi/női: maximum 12’6” láb (381 cm) hosszú lehet.
Ifjúsági és serdülő korosztályban csak felfújható deszkával, senior korosztályban
bármilyen deszkával rajthoz lehet állni, ugyanakkor az értékelés együtt, deszkától
függetlenül történik.
2. Open kategóriák
• Hosszútáv Open 4km (férfi/ női)
• Technikai Open 6-800m (férfi/női)
A deszka hosszúság tekintetében megkötés nélkül lehet indulni. A merev és a felfújható
deszkán indulók külön-külön kerülnek díjazásra

Program
Délelőtt
- 7:00 órától regisztráció, rajtszámátvétel
- 8:00 Technikai értekezlet
- 9:00 SUP OB Sprint rajt
- 10:00 Technikai Open rajt
Délután
- 12:00 Hosszútáv (OB és Open egyszerre) rajt
- 14:00 SUP OB eredményhirdetés
- 14:15 Open futamok eredményhirdetés
- 14:30 Szabadidős SUP programok
• SUP jóga
• Dragon SUP
• Naplementés SUP evezés

Nevezés
1. SUP Országos Bajnokság
A SUP Országos Bajnokságra a Kajak-Kenu Ablakon keresztül lehet benevezni itt. A nevezés
feltétele a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnél kiváltott versenyengedély.
Nevezési díj:
A versenyzési engedéllyel rendelkezőknek a versenyre külön nevezési díjat nem kell fizetni.
Nevezési határidő:
2021. augusztus 9. (hétfő) 16:00
2. Open futamok
Az eseményre bárki nevezhet, aki a 14. életévét betöltötte. 18 éves kor alatt az eseményen
való részvétel feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat leadása a regisztrációkor
(dokumentumtárból letölthető)
Nevezési díj:
Egy futamra nevezés esetén - 3.900 Ft
Két futamra nevezés esetén – 4.900 Ft
A nevezési díjat bankkártyával a nevezési felület kell kiegyenlíteni. A fizetés a barion online
fizetési rendszerén keresztül történik. A nevezési díj összege az esemény napjáig csak
zárolásra kerül a bankszámlán, a rendszer az összeget az esemény napján emeli le a számláról.
Nevezési határidő: 2021. augusztus 12. (csütörtök) 23:59
A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza
• A nevezési díjak tartalmazzák a törvényes előírásoknak megfelelő ÁFÁ-t
• Egyedi Hazai Vizeken póló az Open futamokra nevezetteknek
• Egyedi, névre szóló letölthető online emléklap az Open futamokra
nevezetteknek
• Vízimentő szolgálat
• Orvosi szolgálat
• Időmérés
• Kategória helyezettek díjazása
• Az eseménnyel összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok

Időmérés, díjazás
1. Online emléklap az Open futamokban indulóknak
Az esemény honlapján, a rajtszám alapján minden induló elérheti saját, egyedi névre szóló
emléklapját. Az emléklap azonnal megosztható, letölthető.
2. Időmérés
A rajt a partról való befutással történik és a célvonal is a parton helyezkedik el.
A versenybírók minden egység idejét mérik, a rajt és a célidő, illetve hosszútáv esetén a
fordulóidő kerül rögzítésre.
3. Díjazás
Mind az Országos Bajnokság, mind az Open futamok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban
részesülnek.
Az Országos Bajnokság versenyszámaiban férfi/női kategóriában U16, U18 és senior
korosztály kerül külön-külön díjazásra.
Az Open versenyszámokban férfi/női kategóriában a merev deszkával és a felfújható
deszkával indulók kerülnek külön-külön díjazásra.

Pálya
SUP Országos Bajnokság
•

Sprint
A sprint pálya a partra merőleges pálya, amelyen féltávnál (100 és 250m-nél) kerül
kihelyezésre a fordulóbója. A versenyszámban az egyes kategóriák és korosztályok
tagjai külön indulnak. A verseny lebonyolítása továbbjutásos rendszerben zajlik. A
résztvevők számától függően egy futamban 6-8 versenyző indul.

•

Hosszútáv
A hosszútávú pálya 4 km-es pálya maximum 5-8 fordulóval. A futamon az Országos
Bajnokság és az Open futamok minden résztvevője egyszerre áll rajthoz, de a
díjazásuk külön-külön történik. A verseny a vízről rajtol, a cél a partra kifutással a
célkapunál lesz.

SUP Open
•

Technikai
A technikai pálya egy 6-800m hosszú pálya, 6-10 éles fordulóval, melyet bóják
jelölnek. A futamon minden korosztály és nem képviselője egyszerre áll rajthoz,
de a díjazásuk külön-külön történik. A verseny a vízről rajtol, a befutás a partra
kifutással a célkapun áthaladva történik.

•

Hosszútáv
A hosszútávú pálya egy 4 km-es pálya maximum 5-8 fordulóval. A futamon az
országos bajnokság és az Open versenyek minden résztvevője egyszerre áll
rajthoz, de a díjazásuk külön-külön történik. A verseny a vízről rajtol, a befutás a
partra kifutással a célkapun áthaladva történik.

A pályák kialakítása az időjárás függvényében a rendezvénynapon módosulhat.
A vízi rendészeti szabályok - függetlenül attól, hogy a résztvevő igazolt vagy amatőr sportoló
- mindenkire vonatkoznak.

Regisztráció, rajtszámátvétel
A helyszínen a Hazai Vizeken regisztrációs sátort kell keresni.
1. Az Országos Bajnokság részvevőinek a rajtszámai a technikai értekezletet követően
kerülnek felírásra, a karszalagok átvétele a regisztrációs sátorban történik.
2. Az Open futamokra érkezőknek az előre kinyomtatott, névre szóló nevezési Lap
(egyben felelősségvállalási nyilatkozat) aláírását követően történik a rajtszám és
karszalag átvétel a sátorban.

Megközelítés
Helyszín:

Fonyódi Kutyás Strand
Balatoni Vízirendészet Fonyódi Rendőrőrsének épülete mellett
(8640 Fonyód, Vitorlás utca 2.)
GPS:
46°44'56.63"É; 17°33'9.03"K

A rendezvény területe a Balatoni Vízirendészet Fonyódi Rendőrőrsének épülete (8640
Fonyód, Vitorlás utca 2.) mellett található és átnyúlik a helyszín mellett található Fonyódi
kutyás strand területére. A 7-es útról lehajtás a partra a Fonyódi Hajókikötő vonalába eső
vasúti átjárónál lehetséges.
Parkolás, behajtás: A Kutyás-strand nyugati része a verseny ideje alatt is üzemel, így az ott
elérhető parkolóban zsúfoltság várható. Javasoljuk a városi parkolók használatát és a
helyszínre a gyalogos érkezést. Elsődleges javaslatunk a parkolásra a 7-es út mentén található
Állomás tér. Pontos elhelyezkedés itt.

SZERVEZŐ
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Email: info@fonyodsup.hu
Web: www.fonyodsup.hu

