XIV Dragonfest Nymburk 2018

Vážení sportovní přátelé,
letos nás čeká již 14. ročník kultovních závodů dračích lodí v Nymburce
a proto si Vás Dragonteam Nymburk dovoluje pozvat na: „XIV Dragonfest
2018“ Novinky z let minulých se osvědčily a proto je možné opět startovat již
v pátek na dlouhé trati, cca 850m a zároveň i na malých lodích pro 10
pádlujících a to i v sobotu.

Datum:

pátek 8.6. a sobota 9.6. 2018

Lokalita: Nymburk, historické centrum města – přístaviště pod
nymburskými hradbami

Kategorie: OPEN – bez omezení pohlaví v posádce
MIX – minimálně 6 pádlujících žen v posádce
ŽENY – čistě ženské posádky
Velká loď – 20 pádlujících + bubeník
Malá loď – 10 pádlujících + bubeník

Tratě:

Sprint na délku nymburského přístaviště – 158,32 m
Dlouhá trať – start v místě startu sprintu, otočka kolem pilíře
kamenného most a cíl ve stejném místě jako na krátkou trať délka
850 m

Lodě:

pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla,
buben, kormidlo s kormidelníkem. (Týmy, které mají vlastní
pádla, je mohou k závodům používat). Závodí se ve vybójkovaných
drahách s pevným startem

Startovné: 8 000,- za posádku velká loď krátká trať
6 000,- za posádku malá loď krátká trať
2 500,- za posádku velká loď dlouhá trať
1 500,- za posádku malá loď dlouhá trať
9 500,- za posádku velká loď obě tratě
7 000,- za posádku malá loď obě tratě
Ceny uvedené bez DPH
Systém závodů:
1) Krátká trať: každý tým pojede 3 kola rozjížděk, z nichž se
započítají 2 nejrychlejší časy, které se sečtou a vytvoří se pořadí
pro nasazení do finálových jízd. Ve finálových jízdách se jede o
konečné umístění v jednotlivých kategoriích.
2) Dlouhá trať: intervalový start bude z pevného startovního mola.
Lodě budou vyrážet po sobě v 15 vteřinových intervalech. Pojede
se po proudu řeky k pilíři kamenného mostu, kolem kterého se
udělá obrátka a dále do cíle (do cíle se vjíždí v opačném směru než
závod na krátkou trať). O vítězi rozhoduje nejrychlejší dosažený
čas.

Přihlášky: vyplněný přihláškový formulář posílejte na adresu
dragonteam@email.cz UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 29.5.2017 Na
pozdější přihlášky nebude brán zřetel, jelikož pro řádně
přihlášené posádky potřebujeme v čas vytvořit a rozeslat časový
rozpis jízd

Tréninky: jeden trénink zdarma v rámci startovného. Každý další za 600,Tréninky budou probíhat stejně jako loni ve sportovním areálu
Veslák, kde jsou lepší parkovací podmínky a možnost doplnění
energie v přilehlém restauračním zařízení.
Tréninky nutno objednat na níže uvedeném emailu, do
kterého nám sdělíte, o jaké termíny máte zájem + telefonní
kontakt a my Vás budeme obratem kontaktovat s potvrzením
tréninků!!!

Kontakty: Martin Drahokoupil tel: 602 333 519
Petr Pirda Bubanec te: 721 783 025
dragonteam@email.cz

V sobotu po ukončení závodů bude program pokračovat rockovým
nářezem pod širým nebem s osvědčenou kapelou Kabát Revival: TABÁK

Sportu zdar
Dragonteam Nymburk

