Pálava OPEN 2015
Termín:
Místo:
Pořadatel:

pátek 1. 5.2015
Pasohlávky, areál kempu Merkur, Velká Laguna
Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu:
09.00 - 09.30 hod
10.00 - 14.00 hod
15.00 - 16.30 hod
17.00 - 17.30 hod

porada kapitánů
závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
závody na 1000m
defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly České asociace dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na
poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 3-4 lodích. 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. 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. Oceněna bude i nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze
ženské týmy, pak pojedou tyto týmy samostatný závod).
DBGP - 10 pádlujících – pro bodování Národního poháru dračích lodí týmy z GP vytvoří
posádku MAN (pouze muži) a WOMAN (pouze ženy). Více informací o bodování naleznete na
stránkách ČADL (www.dragonboat.cz). Závody v této kategorii jsou nominační pro MS
v Račicích 2015 na malých dračích lodích.
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí
GP či ČP.

SPORT & JUNIOR & FIRMY – 10 pádlujících - v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí
GP či ČP. Oceněna bude i nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze
ženské týmy, pak pojedou tyto týmy samostatný závod).
*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.
*JUNIOR – členové posádky můžou mít maximálně 23 let.
*FIRMY – firemní týmy pojedou závod s posádkami v kategorii FUN, při účasti 3 a více
firemních posádek bude vyhlášena samostatná kategorie – firemní pohár.
* SPORT – kategorie pro posádky (10 pádlujících), které pravidelně trénují.
Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.pavlof-sport.cz . Případné
dotazy k přihláškám zasílejte na Tomáš Dvořák (ředitel závodu), dvorak@torrsen-sports.cz ,
tel.: 732 173 954 . Uzávěrka přihlášek je v pondělí 27.4. 2015.
Startovné:
Pro týmy jedoucí na lodi pro 20 osob činí startovné 4.500 Kč, pro týmy na lodi pro 10 osob
3.000 Kč.
Pro týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné 6.000 Kč!
Pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné na lodi pro 20 osob 9.000 Kč
bez DPH, na lodi pro 10 osob 5.000 Kč bez DPH.
Ředitel závodu:

Mgr. Tomáš Dvořák

Vyhlášení vítězů a předání cen:

Proběhne po absolvování finálových jízd

Parkování:

bezplatně na parkovišti před areálem kempu nebo za
poplatek 40 Kč přímo v areálu (poplatek za parkování se
platí na recepci kempu)

Vstupné do kempu:

kapitán posádky obdrží na bráně kempu 25 identifikačních
pásků (platí pro posádky s 20 i 10 pádlujícími), které umožňují
vstup do kempu v den závodu zdarma

Občerstvení:

bude pro vás připraven profesionální catering, kde si budete
moci objednat několik druhů teplých jídel (např. steaky,
těstovinové saláty, kebab, čínské nudle atd., dále čepované pivo
a limonády, káva, palačinky, langoše), v kempu bude otevřeno i
několik restaurací

WC a sociální zařízení:

v kempu k dispozici v dostatečné kapacitě

Jakékoliv dotazy směřujte na dvorak@torrsen-sports.cz, tel.: 732 173 954.
V Brně dne 30. 3. 2015
Tomáš Dvořák
ředitel závodu

