PROPOZICE IX. DRAČÍ MISTROVSTVÍ MORAVY
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2018
Pořádá:

posádka dračí lodě ONV-BOX

datum:

11. - 12.8.2018

místo:

Kunovská tabule Ostrožská Nová Ves – loděnice rychlostní kanoistiky

parkování:

parkoviště před železničním přejezdem, fotbalové hřiště u nádraží

doprava:

pro majitele povolení (žádosti zasílejte na pjajcik@gmail.com ve formátu název teamu/typ
vozidla/barva vozidla/spz nejpozději do 7.8.2017, na jednu posádku jedno auto do vyčerpání
přidělené kvóty) k areálu loděnice, pro ostatní pěšky případně zajišťujeme v určitých časových
intervalech pravidelný převoz materiálu vlastními vozidly, telefon na řidiče bude k dispozici 2
dny před závody na fcb: @DraciLodeONVBOX

Ubytování:

stany v areálu, Cyklo Aqua Autocamp Ostrožská Nová Ves, Autokemp Slovácký Dvůr,
Golf Resort Ostrožská Nová Ves, Hotel u Racka, Pension Na Mlýně,
Rodinný Hotel a Restaurace U Lázní

Kategorie:

ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ & DRAGON BOAT GRAND PRIX - sprint 200m + 500m
posádky dle pravidel ČADL v kategoriích OPEN, ŽENY a MIX
Standart boat OPEN, ŽENY a MIX 200, 500m
Small boat OPEN, ŽENY 200, 500m
DRAGON BOAT FUN - firemní posádky a korporace přátel, Standart boat (min 4 ženy),
Small boat MUŽI, ŽENY - sprint 200m + 500m
Národní pohár dračích lodí
krátké tratě budou vybójkovány, na 200m pevné bloky

Startovné:

Standart boat - 5.000,- amatérské posádky ČPDL & DBGP & FUN a 10.000,- firemní posádky na
základě smluvního vztahu a fakturační platby,
Small boat - samostatně 4000,- , při startu stejné posádky na Standart boat 1000,-

Předpokládaný časový program.
Pá 10.8. 2018

od 14 hod. Tréninky na základě pořadníku kdo dřív přijde ten dřív mele
od 20 hod. kytarka u bufetu

So 11.8. 2018

8:00 zahájení Mistrovství – porada kapitánů
10:00 ČP & GP & FUN MIX - OPEN - ŽENY na 200m small boat
14:00 ČP & GP & FUN MIX - OPEN - ŽENY na 500m small boat
19:00 Slavnostní vyhlášení – párty Grill&BEER párty s tradiční country aj. Lofoši

Ne 13.8. 2017

9:00 ČP & GP & FUN MIX - OPEN - ŽENY na 200/500m standart boat
15:00 ukončení mistrovství – vyhlášení výsledků

Další informace budou a online přihlášky na: http://www.dragonboat.cz , fcb: @DraciLodeONVBOX

