Brněnský festival dračích
lodí 2015
Termín:
Místo:
Pořadatel:

6. 6. 2015
Brněnská přehrada, Lodní sporty Brno, Rakovecká zátoka
Torrsen Sports s.r.o. a TenDragons.cz s.r.o. ve spolupráci s ČADL (Česká asociace
dračích lodí, www.dragonboat.cz) a LS Brno

Akce se koná pod záštitou primátora města Brna a s finanční podporou městské části Brno – Bystrc.
Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 5. 6. 2015
15.00 - 18.00 hod

Sobota 6. 6. 2015
09.00 - 09.30 hod
10.00 - 16.00 hod
16.00 - 18.30 hod
19.00 - 19.30 hod
20:30 - 22:15 hod
22:30

Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas.

Porada kapitánů
závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
závody na 1000m
defilé vítězů, předání cen
hudební program, občerstvení
ohňostroj

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly České asociace dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou
rozlosovány předem do rozjížděk. 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. Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas. Bodování v sérii DBGP dle platných pravidel.
Kategorie:
DBGP & FUN & FIRMY – 20 pádlujících - v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. Kormidelníka
dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP.
MEN & WOMEN & FIRMY – 10 pádlujících – (FIRMY - minimálně 2 pádlující ženy). Kormidelníka dodá
pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP.
*DBGP – bodovaná série dračích lodí, převážně určena pro posádky, které pravidelně trénují a mají zkušenosti
z minulých závodů.

*FUN – kategorie pro posádky, které nemají tolik zkušeností, jezdí pouze několik závodů v roce, nebo jsou úplní
začátečníci.
*FIRMY – firemní týmy pojedou závod s posádkami v kategorii FUN, při účasti 3 a více firemních posádek bude
vyhlášena samostatná kategorie – firemní pohár
*WOMEN – čistě ženská posádka
*MEN – čistě mužská posádka
Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.pavlof-sport.cz . Případné dotazy k
přihláškám zasílejte na Tomáš Dvořák (ředitel závodu), info@torrsen-sports.cz, tel.: 732 173 954 .

Uzávěrka přihlášek je v úterý 2. 6. 2015.

Startovné:
Pro týmy jedoucí na lodi pro 20 osob činí startovné 6.000 Kč, pro týmy na lodi pro 10 osob 4.000 Kč.
Pro týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné 8.000 Kč!
Pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné na lodi pro 20 osob 10.000 Kč bez DPH, na lodi
pro 10 osob 6.000 Kč bez DPH. Pro firemní týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné
12.000 Kč bez DPH!
Startovné zahrnuje: pro kategorii FUN & FIRMY 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě
závodu (viz. Předběžný časový harmonogram závodu).
Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na
sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny), vstup do areálu loděnice LS Brno
včetně možnosti sledování ohňostroje v rámci Ignis Brunensis (www.ignisbrunensis.cz).
Po skončení závodu a vyhlášení výsledků následuje hudební program a výtečné občerstvení.
Sportovní den s dračími loděmi bude ukončen 1. soutěžním ohňostrojem v rámci festivalu Ignis Brunensis ve
22:30 hod.
Trať závodu:
200m - startuje se z pevných startovacích bloků ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí v areálu
loděnice Lodních sportů Brno. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu
přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m - startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná
posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.
Ředitel závodu:

Mgr. Tomáš Dvořák

Vyhlášení vítězů a předání cen:

Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskuteční v sobotu večer.
Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Doplňující informace:
Parkování:

nad loděnicí LS Brno na volně přístupných parkovištích

Občerstvení:

u závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji

WC a sociální zařízení:

v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Ubytování:

doporučení ubytování naleznete zde:
http://www.bystrc.cz/sluzby-pro-obcany.html

Pořadatel zajistí službu první pomoci.
Jakékoliv dotazy směřujte na dvorak@torrsen-sports.cz, tel.: 732 173 954.
V Brně dne 15. 5. 2015
Tomáš Dvořák
ředitel závodu

