NOVÝ TERMÍN – SOBOTA 11.7.2020
Místo:

Pláž rybníka Svět - Třeboň

Kategorie:

20 DL STANDARD BOAT – dračí loď pro max. 20 pádlujících + bubeník.
MIX tj. min 4 pádlující ženy .
Kormidelníka zajistí Česká asociace dračích lodí.

Trať:

Sprint 200m, dlouhá trať 1 000m s obrátkou

Lodě a pádla:

Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben, kormidla.

Předpokládaný
časový program:

Tréninky dle online objednávky v pátek 10.7. 2020 od 16 hodin.
Porada kapitánů v sobotu v 10:00 – platba startovného a odevzdání podepsaných posádkových
listů s COVID prohlášením – bez toho není účast v závodě povolena!
Ke stažení online: https://www.dragonboat.cz/posadkovy-list/359/
První rozjížďky od 11:00, závodí se systémem min. 2 kvalifikačních jízd + finálová jízda, která
rozhoduje o konečném umístění v závodě.
Kilometr se jede jednou na čas s obrátkou po vyhlášení 200m.

Ceny pro závodníky:

Pro 3 nejlepší posádky v každé kategorii jsou připraveny:
poháry a věcné, resp. tekuté ceny pivovaru Bohemia Regent
+ medaile Mistrovství Světa pro 3 nejlepší v každé disciplíně!!!

Startovné:

Korporace přátel 6.500,- Kč / Firemní posádka 10.000,- Kč.

POZOR ! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Z důvodu vnitřních předpisů města Třeboně v souvislosti s epidemiologickou situací COVID 19 se letos bohužel nemůže
uspořádat tradiční slavnostní večer s koncertem a vyhlašováním výsledků na nádvoří pivovaru.
Slavnostní vyhlášení výsledků (letos bez koncertu a společné after party) se bude odehrávat přímo na pláži ihned po
dojetí finálových závodů jednotlivých disciplín (200m / 1km).

Zároveň apelujeme na všechny účastníky, aby k akci přistupovali zodpovědně a v případě, že pociťují
zdravotní potíže a příznaky respiračního onemocnění, nebo přišli do styku s osobou, která byla v souvislosti
s onemocněním COVID 19 v karanténě, aby se akce neúčastnili – viz. podepsané prohlášení posádkového
listu, bez kterého nebude povolena účast v závodě! Děkujeme!

Přihlášky online: https://www.dragonboat.cz/zavod/359/

Těšíme se na setkání s pádlem v ruce!
Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!

