Termín: 13.8.2016 – 14.8.2016
Místo: Ostrožská Nová Ves, areál loděnice rychlostní kanoistiky na Kunovské tabuli
(všeobecně ověřená lokalita se skvělou atmosférou!!)

Předběžný časový harmonogram:
Pátek 12.8.2016
20:00

porada

Sobota 13. 8. 2016
9: 00 – 11:00

WOMAN"20, OPEN"20 – 200m

11:00 – 13:00

FUN"20 – 200m

13:00 – 15:00

ČP MIX "20 – 200 m

15:00 – 16:30

FUN "20 – 1 000 m

16:30 – 19:00

WOMAN"20, OPEN"20, MIX "20 – 2 000 m

Neděle 14.8.2016
OD 10:00

OPEN"20, WOMEN"20, MIX"20 - 500m

Slavnostní vyhlášení a předání trofejí ihned po ukončení závodů.

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.
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.

ČP MIX "20 – pravidlo 8 pádlujících žen.(týmy tvoří 16-20 pádlujících + kormidelník, bubeník).
OPEN “20 – 20 pádlujících můžu (kormidelník + bubeník)
WOMAN“20 – 20 pádlujících žen (kormidelník + bubeník)
FUN“20 – 4 pádlující ženy+ 16 pádlujících můžu (kormidelník+bubeník)

Přihlášky: Přihlášky registrujte do 5. 8. 2016 na http://www.dragonboat.cz .
Startovné: Startovné pro všechny posádky – 5 000Kč,-.
Možnosti uhrazení startovného:
1. Bankovním převodem na účet SK Dračí lodě Ostrožská Nová Ves 142 250 6399/0800 • pro
potvrzení bankovního převodu uvést konfirmační email: ondracka@centrum.cz • do vzkazu pro
příjemce uvést „Dračí mistrovství Moravy - ONV 2016 - jméno posádky“
2. Hotově na poradě kapitánů

Trať závodu:
200m – start je zajištěn z pevných startovacích bloků ve vybojkovaných dráhách. Rozlosování a
postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek.
500m – start bude probíhat ve startovacích blocích a závod proběhne ve vybojkovaných dráhách.
Rozlosování bude upřesněno těsně před závodem.
1 000m – lodě startují v časových intervalech bez pevných bójí.
2 000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí. Trať je vedena po obvodu.
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování VŠECH finálových jízd!

Parkování:
Jelikož letos na jaře došlo ke zpřísnění celého systému pro příjezdovou komunikaci vedoucí od
koupaliště ALBATROS k areálu rychlostní kanoistiky, kde je stále platná značka zákazu pro vjezd všech
motorových vozidel, podařilo se nám s úřady předběžně vyjednat výjímku pro vjezd POUZE 1 auto na
ZAREGISTROVANOU POSÁDKU a to formou vydání oficiálního povolení pro tuto veřejnou účelovou
komunikaci po dobu závodu. Zajistíme pro Vás odvoz věcí z parkoviště na závodiště. Další varianty
parkování jsou využití parkoviště u koupaliště ALBATROS nebo veřejné plochy u nově
zrekonstruovaného kempu "SLOVÁCKÝ DVŮR" před železničním přejezdem. Prosím kapitány o
zvážení a případné zaslání vyplněné žádosti (viz příloha) zpět na do ondracka@centrum.cz do 5. 8.
2016.

Občerstvení:
Bufety zajištěny na závodišti, bude také v provozu několik stánků s „Kusákovými dobrotami“ a
občerstvením a nápoji.
Jakékoliv dotazy směřujte na email: ondracka@centrum.cz nebo tel. 731429798.
Za pořádající tým
Zbyněk

