Propozice závodu
Název závodu:

Kvasický festival dračích lodí – závod na desetimístných dračích lodích

Pořadatel:

Vodácký klub Kvasice z.s.

Pod záštitou:

ČSDL ( Český svaz dračích lodí z.s. )
Obec Střížovice
Obec Kvasice

Termín:

16.června 2018 od 9.00 hod

Lokalita:

Loděnice Kvasice – řeka Morava

https://mapy.cz/s/A7Sy

N 49°14.45532', E 17°28.59708'

Manažer závodu:

Kahaja Radek

Přihlášky:

do 11.6.2018

Ke stažení:

http://www.vodackyklubkvasice.estranky.cz/kvasicky-festival-dracich-lodi.html

email: kvasickyfestival@seznam.cz Web: vodackyklubkvasice.estranky.cz

Tratě:

200m – vybójkované dráhy, start z pevných startovacích bloků
1500m v stylu horalských her – trať s otočkou, volný start z cílové pozice….

Kategorie:
Kategorie

Složení posádky

Trať

FUN

10 pádlujících (minimálně 2 ženy); 1

200m ,1500m

bubeník
SPORT

10 pádlujících (u mix posádek

200m,1500m

minimálně 4 ženy); 1 bubeník
ŽENY

10 pádlujících (pouze ženy); 1 bubeník

200m,1500m

Kormidelníci - jsou zajištěni pořadatelem, každý kormidelník je určen ke své lodi a dráze.
Kormidelníky nelze měnit z organizačních důvodů.
Startovné:
Kategorie

do 11.6.2018

FUN

3000,

SPORT

3000,-

ŽENY

3000,-

Startovné uhradit do 11.6.2018 na účet u fio banka : 2000113880/2010

Startovné zahrnuje:










Vlastní startovné týmu na závod dračích lodí na všech tratích
30-ti minutová tréninková jízda ( DEN PŘED ZÁVODEM PŘÍMO V MÍSTĚ ZÁVODU )s
instruktorem-kormidelníkem.
Zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, bubnu,
kormidla, instruktora pro vlastní závod
Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění záchranné služby
Ceny pro vítěze
Vstup na večerní program
Parkovné zdarma poblíž loděnice Kvasice
Stanování na louce u závodiště
Startovné nezahrnuje ubytování a stravování

Orientační program závodu:

Datum

Čas

Program

Místo

15.6.

od 13.00

Tréninky

Loděnice Kvasice

16.6.

9:00 – 9:30

Porada kapitánů

Loděnice Kvasice

16.6.

9:30 – 12:00

200m

Loděnice Kvasice

16.6.

12:00 – 12:30

Lávka odvahy Petra

Loděnice Kvasice

Poznámka

Vykydala – atraktivní soutěž
pro odvážné
16.6.

12:30 – 16:00

200m finálové jízdy

Loděnice Kvasice

16.6.

16:00 – 18:00

Dlouhá trať 1500m

Loděnice Kvasice

16.6.

18:00 – 18:30

Vyhlášení výsledků

Loděnice Kvasice

16.6.

18:30 – 22:00

Rockotéka s DJ Mišákem

Loděnice Kvasice

Časový harmonogram programu je orientační

Tréninky
Tréninky je možné objednat
Datum a čas

Místo

Cena

15.6. 2018

Loděnice Kvasice

Zdarma v rámci

od 13:00 – od 19:00

kontaktní osoba Kahajová Zuzana

startovného.

tel.: 736 701 676
kvasickyfestival@seznam.cz

Občerstvení:

Zajištěno pořadatelem

Parkování:

Parkovací místa v blízkosti závodiště loděnice Kvasice

Pravidla:
Startující posádka se skládá z 10-ti pádlujících a jednoho bubeníka, kormidelník je přidělen
pořadatelem závodu.
Pokud má posádka vlastního kormidelníka,je nutné oznámit pořadateli před začátkem závodu.
Osoby mladší 15-ti let musí být vybaveni plavací vestou ( k zapůjčení u pořadatele).
Bubeník nesmí být mladší 10-ti let.
Posádky startují na vlastní nebezpečí, kapitán zodpovídá za dodržování pravidel. Za jejich
porušení může být posádka pořadatelem vyřazena ze závodu.
Bezpečnost:
Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni, kteří podpisem přihlášky
potvrzují, že jsou seznámeni s propozicemi a pravidly závodu, že všichni členové posádky jsou
plavci nebo používají záchranné vesty a jsou v dobrém zdravotním stavu. Pořadatel zajistí
lékařskou službu první pomoci.

Kontakt:
Telefon:

+420 732 235 882

Email:

kvasickyfestival@seznam.cz

Web:

www.vodackyklubkvasice.estranky.cz
http://www.csdl.cz//zavody/terminova-listina-2018.html

