
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Termín:  21. ČERVEN 2014 
 
Místo:  Ostrožská Nová Ves, areál loděnice rychlostní kanoistiky na Kunovské tabuli 

(všeobecně ověřená lokalita se skvělou atmosférou!!)  
  
Sobota 21.6.2014 
 

  9.00 hod   Porada kapitánů ve staré loděnici rychlostní kanoistiky 
  10.00 – 12.00 hod  Rozjížďky a opravné jízdy na 200m kategorie DBGP a FUN posádek 
  12.00 - 15.00 hod  Semifinálové a finálové jízdy 200m DBGP a FUN posádek 
  15.30 - 17.00 hod  Závod DBGP a FUN posádek na 1000m 

18.00 hod     Dragon párty, defilé vítězů v areálu loděnice rychlostní kanoistiky 
 
Soutěžní pravidla: 
 

  V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou 
  rozlosovány předem do rozjížděk po 4 lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. 
  Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.  

Pro DBGP a amatérské týmy platí pravidlo min.  4 pádlujících žen.(týmy tvoří 16-20 pádlujících).  
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP. 
Pro posádky ČPDL platí pravidlo 16-20 pádlujících min. 10 pádlujících žen .plus bubeník. 

 
Přihlášky : Přihlášky registrujte na www.onv-reznici.cz nebo  http://prihlasky.dragonboat.cz/index.php  
 
Startovné : Pro týmy činí registrační poplatek 5.000 Kč 
 
Možnosti uhrazení : 
 
1. Bankovním převodem na účet SK Dračí lodě Ostroská Nová Ves 

142 250 6399/0800  
• pro potvrzení bankovního převodu uvéct konfirmační email : bocekr@uhr.avxeur.com 
• do vzkazu pro příjemce uvéct „ SLOVÁCKÝ POHÁR 2014-jméno posádky“ 
 

2.    Hotově na poradě kapitánů  
 
Trať  závodu: 
200m   – start je zajištěn z pevných startovacích bloků ve 4 vybojkovaných drahách,Rozlosování a postupový klíč 
                bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou  
 
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, rozlosování na základě dosažených výsledků  
       200m. Startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na 2  otáčky. 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen:    Proběhne po absolvování finálových jízd ! 

 
Parkování – parkoviště u koupaliště ALBATROS nebo veřejná plocha u nově zrekonstruovaného kempu 
                    SLOVÁCKÝ DVŮR  
Občerstvení - na závodišti bude v provozu několik stánků s „kusákovými dobrotami“ a občerstvením a  nápoji. 

 
Jakékoliv dotazy směřujte na  bocekr@uhr.avxeur.com tel. 724 335 996 
 
Richard Boček  
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