Sárkányhajó bajnokság
Kedves Osztályfőnökök, Szülők és Diákok!
A tavalyi - néhány vegyes csapattal tartott- próba után, az idén már iskolai szinten, nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal, szervezzük a bajnokságot.
Helyszín: KSI vízitelep ( http://www.kajakozz.hu/ )
( Csatoltan küldöm a térképet.)
Időpont: 2017.06. 15. 9:30 – kb. 14:00
Találkozó: Javaslatként a metró Gyöngyösi utcai megállójánál a Duna pláza előtti területen.
Innen valamennyi követési távolságot tartva osztályonként kéne indulni. Az út max. 10 perc (lsd. térkép)
Érkezés: Legkésőbb 9:00, a telep bejárata elé (térkép). A késések idejével megterheljük a csapatok
futameredményét!!!
A telep bejáratánál évfolyamonként 2-2 DÖK-ös segíti az érkező osztályokat a kijelölt helyeik elfoglalásában.
Az utolsó osztály érkezése után közös eligazítást tartunk.
A verseny lebonyolítója, és a szükséges technikai, illetve biztonsági háttér szervezője: Balázs Gábor edző
(mobil: 06-30/556-91-79). Több, országos verseny szervezője. A gyerekek kapnak úszómellényt, és motorcsónak
kíséri a hajókat.
Helyszín: A telepen vannak kisebb-nagyobb árnyékos területek, de nem tudunk 400 diák számára árnyékot
garantálni. Ezért nagyon fontos a naptej, esetleg egy vékony fehér póló, sapka, vagy kalap.
Lesz egy sátor, ahol az erősítők, hangfalak lesznek. Ezt működik majd információs pultként is.
Igazolás: A szülőktől kérnénk egy olyan, általuk írt igazolást, melyben kijelentik, hogy a rendezvény feltételeit
tudomásul vették, és gyermekük részt vehet az evezős versenyen. Ezt a papírt a reggeli találkozón kérjük átadni az
osztályfőnököknek. Azok megjelenésére is feltétlenül számítunk, akik nem akarnak evezni, hiszen kellenek, akik
szurkolnak társaiknak. Egyébként buli, haverok…. Továbbá az is tény, hogy tanítási napról van szó!
Verseny: Egy futamban 4 hajó indul, hajónként 20 evezőssel, és 1 dobossal. Egy hajó legénysége egy osztályból
kerül ki. (Lehet kisebb a létszám! Innen szép nyerni!) Természetesen a VPG szellemiség jegyében biztos lesznek
olyanok, akik kisegítenek egy-egy osztályt, ha nagyon szükséges. A legénység összetétele cserélődhet
futamonként. A táv kb. 200 méter. A szervező körversenyben gondolkodik, tehát egy osztály akár háromszor is
evezhet.
Programok: Gondoljuk, feltalálod magad. Ha nem, akkor lehet foci, kosár, bárányfelhő számlálás, és egyéb
alternatívák.
Étkezés: Az ebédet lemondtuk. Ezt majd szeptemberben lehet érvényesíteni. A gyerekek hozzanak magukkal italt
(1,5 liter minimum), és szendvicseket. A helyszínen igen jelentős kapacitású büfé üzemel. Pogácsától rántott húsig
minden kapható.

