
 

   
 

II. MEDENCÉS SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY A KOMÁROMI 

BRIGETIO GYÓGYFÜRDŐBEN 

 

Időpont:   2015. november 21., 9 óra 

Helyszín:   Brigetio Gyógyfürdő, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34-36. 

Szervező:   Tatai Hódy Sportegyesület 

Kapcsolattartó:   Kerék Ildikó 

mobil: 0620/991-30-78 

e-mail: hodysarkanyhajo@gmail.com 

Verseny leírása:   

 egyszerre egy hajó és kettő csapat van a vízen 

 a csapatok 6-6 fővel, egymással szemben, a hajó hátsó beülőin helyezkednek el  

 a verseny célja, hogy ki tudja a másik csapatot minél rövidebb idő alatt „eltolni”a kijelölt 

távon, ami 2,5 méter mindkét irányban.   

 A sorsolástól függően számíthat (holtverseny esetén) a jobb idő is.    

Nevezés :   

Nevezni előzetesen lehet a nevezési lap leadásával, amelyet e-mailben kérünk elküldeni a 

hodysarkanyhajo@gmail.com címre legkésőbb 2015. november 9-ig. A nevezési lap tartalmazza a 

csapat nevét, a csapatkapitány nevét, elérhetőségét, a legénység tagjainak a nevét, céges csapatok 

esetében a cég nevét. Névszerinti nevezési lapot azoknak a csapatoknak küldünk, akik visszaküldték az 

előzetes nevezési lapot.   

Nevezési díj: 

15000.-Ft/kategória (6fő) – a nevezési díjat kizárólag banki átutalással fogadjuk el, melyet kérjük, 2015. 

november 9., 12 óráig, az alábbi számlaszámra: K&H 10401976-50515054-51551042 szíveskedjenek 

átutalni. 

A nevezési díj tartalmazza a 6 fő részére az egész napos fürdőbelépőt. 

A nevezés során az első 60 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni.   

Kisérőjegy :  1200.-Ft/fő (csak a sárkányhajós kísérőknek) helyszínen fizetendő  

A belépőjegyek egész napos uszoda, gyógyfürdő, használatot biztosítanak Mindenki számára.  

 



 

   
 

Időrend :   

 8 órától:  

  érkezés-regisztráció  

 belépés, öltözködés  

 technikai értekezlet  

 9 órától: verseny  

 előreláthatólag 16-17 óra körül: eredményhirdetés  

- részletes időbeosztást a nevezések beérkezése után tudunk küldeni  

Kategóriák :   

Versenyző MIX (Igazolt versenyzők)  

Versenyző NŐI  

Versenyző FFI  

Céges, Szabadidős MIX  

Céges, Szabadidős NŐI  

Céges, Szabadidős FFI   

Pontosság :   

Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, a végleges időrendnek megfelelően érkezzen. 

Mivel az időrend szoros, aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, illetve a futamot később 

lebonyolítani és így a futamát elvesztett futamként fogjuk jegyzőkönyvezni.  

Beléptetés :   

A csapatkapitányok a fürdő főbejáratánál, a kijelölt pénztárban vehetik át a csapattagok belépőit, 

illetve ugyanitt lehet a kísérők részére megvásárolni a kedvezményes áru belépőjegyeket.  

Versenyen való részvétel:  

 A versenyen csak a nevezési lapon leadott csapattagok és tartalékversenyzők vehetnek részt.  

 Egy csapat 6 fős evezős, és 2 fő cseréből állhat (csere nem kötelező) viszont a cseréket is fel 

kell tüntetni a nevezési lapokon.  

 Csak azok a személyek vehetnek részt a versenyen, akik szerepelnek a nevezési lapon. 

 Mix kategóriába egy csapatnak 4 fő férfi és 2 fő női evezősből kell állnia.  

 Egy személy kategóriánként csak egy csapatban nevezhet, a szervezők a sorsolásnál nem veszik 

figyelembe, hogy ki hány és milyen kategóriába nevezett.  

 Céges, szabadidős csapatoknál  „MIX” kategóriába csak 2 igazolt versenyző ülhet.  A „Férfi” és 

a  „Női” kategóriákba továbbra is engedélyezett a 2 igazolt versenyző. Igazolt versenyzőnek az 

számít, aki az MKKSZ és az MSSZ versenylistáján szerepeltek 2014-, ill. 2015-ös évben.  

 



 

   
 

Felszerelés:   

A csapatoknak egységes, azonos színű szerelésben (póló, jelzőtrikó) kell megjelenni. A rendezők hajót 

és lapátokat Mindenki részére biztosítanak. A versenyen csak a rendezők által biztosított lapátokkal 

lehet részt venni. A fürdő egész területére kizárólag papucsban illetve mezítláb lehet belépni.   

Díjazás:   

A versenyen kategóriánként az első három helyezést elérő csapatok érmet kapnak.  

Egyéb tudnivalók :   

 Étkezés, ellátás: A fürdő területén vendéglátó egység üzemel, melyet térítés ellenében lehet 

igénybe venni.   

 

 Parkolás:  A fürdő parkolója egész nap ingyenes, de felelősséget sem a fürdő, sem a rendezők 

nem tudnak vállalni.  

 

A Brigetio Gyógyfürdőről: 

Az erődök városának, Komáromnak egyik legnagyobb vonzereje a kiváló minőségű gyógyvize. A 

gyógyfürdő a város szívében helyezkedik el. A 62 Celsius fokos víz, melyet 1967-ben gyógyvízzé 

nyilvánítottak közel 50 éve szolgálja vendégek gyógyulását, kikapcsolódását.  

Néhány hónapja szenzációs régészeti leletre bukkantak 

Komáromban: egy 800 négyzetméteres, hatalmas 

fürdőkomplexum került elő, mely bizonyítja, hogy 

Komárom-Brigetioban  már 1700 éve is virágzott a 

fürdőkultúra. A Komáromi Gyógyfürdő - tisztelegve az 1700 

éves fürdőkultúra előtt -, az idei nyári szezon kezdetekor 

felvette a Brigetio Gyógyfürdő Komárom nevet. A 

gyógyfürdő egész évben várja a vendégeket: télen két 

kültéri (32-38 °C) és egy beltéri (34-36°C) termálmedence, 

egy jakuzzi (33-35 °C), egy uszoda (25-28°C) és egy 

tanmedence (30-33 °C) közül választhatnak a kikapcsolódni és gyógyulni vágyók. Nyaranta mindezek 

mellé egy külső úszómedence (24-26°C), egy élménymedence családi csúszdával (25-28°C) és két 

gyermekmedence – csúszdával (27-30 °C) játékokkal - csatlakozik.  

A szauna világban két finn szauna, egy 2014-ben átadott rönk szauna és egy infra szauna található. 

Jelenleg folyik a belső szauna tér átalakítása, így rövidesen gőzszaunával és só szobával, valamint 

megújult belső térrel várják majd a vendégeket. Októbertől a nyár kezdetéig hetente három 

alkalommal tartanak szauna szeánszokat, havi rendszerességgel pedig éjszakai fürdőzéseket.  

 



 

   
 

A fürdő területén a medencékben kalcium-magnézium-hidrokarbonátos, kloridos és szulfátos 

minősített gyógyvíz található (anionok és kationok összesen:1265,55 mg/l, Ph-érték: 6,4). A 

fürdőkúrára alkalmas gyógyvíz az alábbi betegségek kezelésére alkalmazható hatásosan: degeneratív 

gerinc és izületi betegségek, baleseti ortopédiai, traumatológiai, idegsebészeti műtétek rehabilitációja 

(porckorongsérv műtét utáni állapot, balesetek után kialakult 

mozgásszervi elváltozások, érszűkület), gyulladásos reumatológiai 

betegségek nem akut szakaszában, egyes nőgyógyászati panaszok 

esetében. 

Reumatológiai szakrendeléssel és az alábbi kezelésekkel állnak a 
vendégek rendelkezésére: gyógyfürdő-medencefürdő, súlyfürdő, 
szénsavas kádfürdő, gyógypakolás, gyógymasszázs, víz alatti 
sugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, gyógytorna, 
elektroterápia, ultrahang kezelés, mágnesterápia, komplex 
balneofizioterápiás kezelés. 
 
A gyermekeket egész évben vidám vízijátékok várják. A kicsik 
nyaranta kétféle vízmélységű, élményelemekkel és csúszdával 

felszerelt gyermekmedencében lubickolhatnak, a játszótereken pedig kalózhajó, számos csúszda, és 
mászóka közül válogathatnak. A kis régészek a római homokozóban kincseket találhatnak, amelyeket 
haza is vihetnek.  
 
A Brigetio Gyógyfürdő nemcsak a családok, 
gyógyulni vágyók kedvelt célpontja, de a 
sportolók is szívesen jönnek Magyarországról 
és Szlovákiából is vannak visszatérő csapatok 
(úszó klubbok, vízilabdázók, szinkron úszók), 
akik itt tartják egy- vagy több hetes 
edzőtáboraikat. 

Különböző szálláslehetőségek közül 

választhatnak az ideérkezők: a fürdő területén 

két kemping (Solaris és Thermál Kemping) és 

egy hotel (Thermál Hotel) található, de 

faházakat és apartmanokat is lehet bérelni. 

Részletes információkat a www.komaromfurdo.hu oldalon találnak. 

 

A felkészüléshez jó munkát, a versenyzéshez sok sikert kívánunk! 

http://www.komaromfurdo.hu/

