Kroměřížský drak 2019_propozice

Kroměřížský drak 2019
II. ročník festivalu malých dračích lodí na „Bagráku“

Termín:

sobota 4. května 2019

Místo:
Pořadatel:

Štěrkoviště Hráza a okolí „Bagráku“
zaki-sport.cz agency a město Kroměříž

Letošní jaro bude opět plné dračích závodů. Proto vás všechny zveme užít si atmosféru již 2.ročníku dračích lodí k Bágráku. Děti čeká
bohatý doprovodný program a vlastně celý festival spojíme nejen s osvěžením, soutěžemi a aktivitami, ale také dětským dnem…

Akce se koná pod záštitou starosty města Kroměříže Mgr. Jaroslava Němce.
Předběžný časový harmonogram závodu:
Program pátek 3.5.
08.00 – 12.00 ZÁVOD ŠKOL o pohár Kroměřížského draka
16.00 – 19.00 tréninkové jízdy malých dračích lodí
Program sobota 4.5.
09.30 – 09.45 porada kapitánů
10.00 – 18.00 závody malých dračích lodí na 200m a 1km
- bohatý doprovodný program pro celou rodinu, nafukovací atrakce a aktivity
14.00 – 15.00 vložené jízdy přítomných dětí a dětí z dětských domovů
18.00 – 19.00 slavnostní vyhlášení výsledků
Kategorie:
1. SPORT – 10 pádlujících – profesionálové a poloprofesionálové, kteří se závodů dračích lodí
účastní pravidelně. V posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. Mají vlastní kategorii, pokud se
závodů zúčastní minimálně 4 sport posádky. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka
právo použít svého kormidelníka.
2. FUN – 10 pádlujících – teamy, kluby, sbory, rodiny a korporace přátel, které se účastnili
maximálně 1 závodu. Mají vlastní kategorii, pokud se závodů zúčastní minimálně 4 FUN posádky. V
posádce minimálně 2 pádlující ženy. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo
použít svého kormidelníka.
3. FIRMY – 10 pádlujících – teamy firemních posádek mají vlastní kategorii, pokud se závodů
zúčastní minimálně 4 firemní posádky. V posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka.
4. ŽENSKÉ posádky – 10 pádlujících - oceněna bude i nejlepší ženská posádka, pokud se závodů
zúčastní minimálně 4 čistě ženské posádky, mají ženy vlastní kategorii. Kormidelníka dodá
pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka. Ženy z těchto posádek mohou
závodit i za jiné teamy.

Sportovní a firemní posádky mohou získat nejen pamětní medailový
set a exkluzivní putovní pohár v rámci nového seriálu
ZAKI CUP 2019 powered by
Windmöller & Hölscher
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Soutěžní pravidla:
Akce se koná pod záštitou a v souladu s pravidly České asociace dračích lodí. Akci podporuje Český
svaz dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. GARANTUJEME minimálně 3
jízdy na 200m a jednu jízdu na 1km. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 3-4 lodích.
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.
Navíc - díky spolupráci s Českou asociací dračích lodí (ČADL) jsou naše 3 závody zahrnuty do
Moravské národní ligy dračích lodí (MNL) a Národní ligy firemních posádek, které jsou součástí
celostátní Dragon Boat grand Prix (DBGP). Zároveň posádky bodují v Národním poháru dračích lodí
2019, kde v loňském roce bodovalo přes 600 posádek z celé ČR.
Všechny přihlášené posádky nejen, že získají trofeje našich závodů, ale budou bodovány i v rámci
zmíněné DBGP v kategoriích FIRMY, SPORT, FUN a ŽENY.
Přihlášky:
Je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři ZDE - Dračí sezóna 2019
Dotazy zasílejte na info@zaki-sport.cz, mobil +420 773 145 150
Startovné na ročník 2019:
termín úhrady
typ posádky
do 30.4.2019
fun, ženy
do 30.4.2019
sport
do 30.4.2019
firemní

startovné 10tky
3.000,-Kč
4.000,-Kč
10.000,-Kč

součást zaki-cup
součást zaki-cup

Maximální počet přihlášených teamů na tento závod je 40! Uzávěrka
přihlášek je v úterý 30. 4. 2018 ve 14.00 hod!
Malé dračí lodě / 10 pádlujících + 1 bubeník /
Pro týmy přátel, klubů, sborů, jednotek apod.. startovné činí 3.000,-Kč. Pro sportovní teamy je
startovné 4.000,-Kč. Pro firemní posádky jedoucí na malé dračí lodi je startovné na základě
smluvního vztahu 10.000,-Kč bez DPH / partnerství.
Přihlášky je nutné podat pomocí formuláře na webu a zaplatit na č.ú. 1011 3279 94 / 6100
Platba musí být připsána na účet do 30. 4. 2018.
Úhrada startovného umožňuje týmu start na obou tratích tj. 200m i 1000m. Startovné zahrnuje:
páteční 30min tréninkovou jízdu na malé dračí lodi s kormidelníkem, zapůjčení malé dračí lodi s
vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě
Pro všechny přihlášené posádky máme na památku dračí plaketu a víno. První 3 týmy v každé
kategorii získají krásné medaile pro každého v týmu a pohár pro posádku.
Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl
bude zaznamenán digitální kamerou.
Trať závodu: 200m - startuje se bez pevných startovacích bloků, každá dráha bude vymezena
bójkami. Trať 1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků
na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod na 1 km se jede na otáčky.

Vstupné i dětské atrakce ZDARMA!
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Vyhlášení vítězů a předání cen:
Sobota 4.5.2018 - Proběhne po absolvování všech jízd … cca 18.00 – 19.00 hod
Ubytování:
Možnost ubytování je v blízkém okolí, v Kroměříži.
Parkování:
Na parkovištích v okolí Štěrkoviště Hráza na vyhrazených parkovištích.
Občerstvení:
Bude pro vás připraven catering, kde si budete moci objednat několik druhů teplých jídel (např.
steaky na grilu, kuřecí řízky, smažené sýry, těstovinové saláty, klobásy, čepované pivo a limonády,
káva apod.) a navíc v okolí akce bude otevřeno hned několik stánků s občerstvením.
WC a sociální zařízení:
V místě závodu k dispozici v dostatečné kapacitě
Všeobecné podmínky a pravidla akce - zde
Poslední aktualizace 14. ledna 2019

CUP 2019
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