ROTARY CLUB PÉCS ALPÍTVA 1928

ÚJRAALAPÍTVA 1991 OKTÓBER 26

MEGHÍVÓ
A ROTARY CLUB Pécs
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a 2013. június 15-én, szombaton, 9:30 órakor tartandó

I. Dél-Dunántúli Régiós Rotary Sárkányhajó
versenyre
Helye: Orfű, Jurtatábor
Program:
A verseny természetesen verseny, kb. 200 méteres a pálya.
Az esemény mégis arról szól, együtt, egyszerre evezzünk, közben legyünk együtt,
erősítsük a Rotarys barátságot.
Nem kell megszakadni, rövid a versenytáv, kb. 1-1,5 perc.
Abszolút kezdőket, hölgyeket, idősebbeket is várunk. Aki nem tud úszni, annak
biztosítunk mentőmellényt.
Beszállás előtt néhány percben bemutatja a hajók bérbeadója a tudnivalókat.
A sárkányhajóban 10 fő tud ülve evezni ( 8 fővel még képes elindulni ).
Jó, ha van egy könnyebb hölgy, aki dobbal adja az evezés ritmusát, ő a 11.
versenyző.
A kormányost a bérbeadó biztosítja, mert neki szakembernek kell lennie.
2 db sárkányhajó áll rendelkezésünkre, tehát 22 fő élvezheti egyidejűleg a
sárkányozást.
Nagyon jó hangulata van az egésznek, egyedi látvány a tó közepéről az azt
körülvevő hegy, a nap fénye csodás színekben fürdeti a körülvevő erdőt.

Érkezés : 2013. június 15.

9.30

Verseny kezdete : 10.00
Több futam lesz, hogy mindenki többször élvezhesse az evezést, a gyönyörű kék
tavat körülölelő zöld hegyek-erdők látványát, és hogy eldőljön, ki a jobb.
A szép az lenne, ha egyenpólóban jönnének a Club tagok, ill. akik eveznek, hogy jól
látható-felismerhető legyen az adott város csapata.
Vizsgázott kajak-kenu versenybíró biztosítja a verseny tisztaságát, az egyenlő
esélyeket.
Kb. 13.00-ig tart a verseny.
Utána ebéd, majd választható:
-

baráti beszélgetés a parton

-

vitorlázás a tavon

-

lovaglás

Gyermek 12 éves kor felett mehet a hajóra. Az ennél fiatalabbak számára
kavicsfestés lesz a parton – ha szóltok előre, hogy erre igény van.
Költségek :
A sárkányhajó versenyre nevezési díj 5.000 Ft/fő, mely magában foglal:
várhatóan 6 futamot
1 adag paprikás krumplit
2 db palacsintát ( kakaós, lekváros )
½ l cseh sört
hozzájárulást humanitárius céljaink teljesítéséhez
A győztes csapatnak kupát.
Aki nem versenyzik, a következő költség mellett étkezhet, de nem kötelező :
Paprikás krumpli :
1.000 Ft/adag
Palacsinta ( kakaós, lekváros ) : 100 Ft/db
Ebéd alatt jazz muzsika a parton.
Mivel az még nem egy nagy, felkészült konyha, a mennyiséget előre le kell adnom,
hogy készen legyen az ebéd, mire befejezzük az evezést.

Kérem jelezz vissza június 12-ig, hogy :
hányan jöttök a Clubból
hányan szeretnétek evezni
van-e, aki a dobos feladatot vállalja a sárkányhajóban
mit kérsz ebédre, palacsintából hány db milyen ízesítésűt
hány gyerkőc szeretne kavicsfestésen részt venni

Előzetes jelentkezési határidő: április 30.
Jelentkezés és bővebb információ : szabo.laszlo@ldsz.hu

