
Sárkányhajó Nagy Hét 2009, Fesztivál és Európa-bajnokság a 
budapesti Lágymányosi-öbölben

Néhány hét múlva, mint a medvék a sárkányhajók is ébredeznek téli álmukból, és 
indul az idei sárkányhajós szezon. A 2009-es év igazán gazdag programokat és 
sok meglepetést tartogat.

Bár 12,5 méter hosszú, kecses, sárkányfejes hajókat a tél a partra száműzte, de 
máris kész a 2009-es sárkányhajós eseménynaptár. A programkínálat igazán 
bőséges. A sportág rajongói nem panaszkodhatnak.

Az április 25-i évadnyitó versenynek az a budapesti Lágymányosi-öböl ad otthont, 
amely júliusban a 13. Klub Legénység Európa-bajnokságot látja vendégül. Sőt 
idén ún. Sárkányhajó Nagy Hétre is számíthatnak a versenyzők és érdeklődők. 
Július 4-12 között a dragonosok dobjaitól lesz hangos a Kopaszi-gát. Július 4-5-i 
hétvégén tartják a III. Budapesti Sárkányhajó Fesztivált és ezt követően július 
10-12-én Európa egyik legrangosabb sárkányhajós eseménye, a sokezer külföldi 
és magyar sportolót és látogatót vonzó 13. Klub Legénység Európa-bajnokság 
kerül megrendezésre. A szervezők a verseny lebonyolítása mellett nagy hangsúlyt 
fektetnek a kísérő rendezvényekre. Koncertek, bemutatók, kóstolók, gasztro 
sátrak, sok színes program és természetesen izgalmas sárkányhajó futamok 
garantálják a jó szórakozást minden korosztály számára. Az európa-bajnokság 
részleteiről tovább informálódhat a www.dragonboat.hu oldalon. 

2009-ben is folytatódik az immár 6. életévét betöltő Sárkányhajó Fesztiválok 
sorozat. A versenyeket szervező Dragon Aktív Kft. a már jól ismert 5 helyszínen 
rendezi meg ebben az évben is a fesztiválokat. Klubcsapatok és lelkes amatőr 
legénységek mérhetik össze tudásukat   A sorozat első állomása, tradicionálisan 
Győrött lesz, a magyar sárkányhajózás “szülővárosában” ahol a VI. Sárkányhajó 
Fesztivált rendezik. 
Ezt követi a VII. Magyar Bajnokság és III. Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál 
június 5-7 között, majd a már említett budapesti Sárkányhajó Nagy Hét, a III 
Budapesti Sárkányhajó Fesztivál július 4-5-én valamint a 13. Klub Legénység 
Európa-bajnokság július 10-12. között. A fesztivál sorozat idén is a Dél-Alföldön 
folytatódik. A III Szegedi Sárkányhajó Fesztivál szeptember 5-én és 6-án újfent a 
szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztivál programját színesíti. A fesztiválok sorát 
csakúgy mint az elmúlt négy évben az V. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál 
z á r j a a s zep t embe r 25 -27 - i hé t végén . Tovább i i n f o rmác i ók a 
www.sarkanyhajofesztivalok.hu oldalon.

A sárkányhajós események listája azonban korán sem teljes, hisz egyéb 
nemzetközi rendezvényeken is megmérettetnek a magyar dragonosok. A 
budapesti Európa-bajnokságot követően, augusztus végén egy másik közép-
európai főváros, Prága ad otthont a  Sárkányhajó Világbajnokságnak. 

Szurkoljunk a magyar csapatoknak a budapesti EB-n, és evezzünk együtt a 2009-
es Sárkányhajó Fesztiválokon!
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