PROPOZICE ZÁVODU „Pilsner

Dragons Cup 2015“

Termín: 18. 7. 2015
Místo: Loděnice Slavia, Borská přehrada (vedle Škodalandu)
Kategorie: 200m a 1km
Předpokládaný harmonogram závodu:
Porada kapitánů v sobotu 18.7. v 10:00. První rozjížďky v 11:00. Závodí se systémem min.
2 kvalifikačních jízd + finálová jízda, která pak rozhoduje o konečném umístění v závodě.
Kilometr se jede jednou na čas s obrátkami od cca 15 hodin. Poté proběhne předání cen a
vyhlášení vítězů. Po závodech pokračuje opět velmi decentní a kultivovaná Dragon Boat
Party s hudební projekcí!
Soutěžní pravidla:
Závody proběhnou podle pravidel České asociace dračích lodí pro rok 2015, podrobnosti
budou vysvětleny na poradě kapitánů.
Týmy FUN tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimálně 4 pádlující ženy, plus
bubeník). Kormidelníka dodá pořadatel. Do kategorie FUN spadají týmy, které letos ještě
nebodovali do žebříčku České národní ligy 2015.
Týmy GP tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimálně 4 pádlující ženy, plus
bubeník). Kormidelníka dodá pořadatel. Do kategorie GP spadají týmy, které již v tomto roce
bodovaly v žebříčku České národní ligy 2015
Lodě a pádla:
Pořadatel zajišťuje – lodě, pádla, buben a kormidelníka s kormidlem.
Přihlášky:
Informace na www.Pilsnerdragons.cz, přihlášky a vyplněné posádkové listy mailem na
stenley01@seznam.cz nebo telefonicky na +420 774 89 69 08
Startovné:
10.000,- Kč pro firemní FUN posádku (možnost propagace firmy)
5.000,- Kč pro korporaci přátel FUN
Startovné zahrnuje následující:
- vlastní startovné týmu na závod dračích lodí, včetně půjčení lodí, pádel a dozoru
vyškoleného kormidelníka a vstup do areálu, včetně instruktáže a tréninkové jízdy.
- kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění vodní záchranné služby a lékařské
pomoci, ceny pro vítěze
Startovné nezahrnuje parkovné a kempování v areálu závodu ani jiné ubytování a
stravování.
Trať:
200 m – dráhy od hráze Borské přehrady, start z pevných startovacích bloků ve 3 drahách.
Zázemí, nástupy a výstupy z lodí z areálu Slavie. Pro cíl je zajištěna cílová kamera pro

případné protesty. Rozlosování a postupový klíč bude včas oznámen před závodem podle
počtu přihlášených posádek. Garance min 3 startů.
1km - závod se 3 obrátkami, pouze jedna rozjížďka, o pořadí rozhoduje dosažený čas.

Areál závodu:
Závod má domovský areál v loděnici Slavie. Vjezd do areálu povolen POUZE pořadatelům.
Parkování:
Na přilehlém veřejném parkovišti Škodalandu, pořadatel nezaručuje volnou kapacitu
parkoviště.
Občerstvení a sociální zařízení:
Pořadatel zajišťuje zásobený bufet s alko a nealko nápoji, teplou kuchyní v areálu závodu.
Sociální zařízení bude zajištěno v dostatečné kapacitě.
Společenský večer:
Po skončení závodu proběhne vyhlášení vítězů. Bufet se zásobeným barem bude otevřen do
skončení celé akce.
Důležité kontakty:
Vedení závodu a informace k závodu:
stenley@seznam.cz nebo +420 774 89 69 08
GPS pro navigaci:
Loděnice Slavia – Borská přehrada:
49°42'58.218"N, 13°21'24.632"E
Parkoviště:
49°42'55.716"N, 13°21'22.893"E

