EFG CUP 2018
Mercur Cup / Krýgl Fest
Mistrovství ČR ČSK Dračích lodí a finále EFG CUP 2018
Termín:
Místo:
Pořadatel:

22.- 23. 9. 2018
ATC Merkur Pasohlávky
Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s.,
pod patronací Českého svazu kanoistů (ČSK) a Českého svazu
dračích lodí (ČSDL)

Mistrovství ČR ČSK Dračích lodí
Mistrovský závod na 200 metrů a 1 kilometr ve všech soutěžních kategoriích (20Mix, 10Mix, 10Women a 10Open)
určí mistra republiky na dračích lodích Českého svazu kanoistiky a pořadí na dalších místech na dané trati. První
tři v každé kategorii získají pohár ČSK a medaile. VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: proběhne po dojetí každé finálové
jízdy, dekorovány budou první tři české týmy v každé kategorii. Vítěz získá titul Mistr České republiky 2018 na
trati 200m nebo 1000m.

O pohár ČSDL
ČSDL ocení pohárem nejlepší posádku v kategorii (dle umístění na 200 metrů a 1 kilometr).
Vítězný velký pohár převezme tým, jenž bude mít v dané kategorii nejlepší součet umístění z tratí 200m a 1000m.
V případě shodného součtu umístění dvou a více posádek rozhoduje konečné celkové umístění týmů v EFG CUP
2018. Vítěz získá titul Mistr dračích lodí České republiky 2018.
Finále EFG CUP 2018
- Dle pravidel EFG CUPu se každé posádce započítává 5 nejlepších bodových výsledků za celou sezónu 2018 a
povinně 2 finálové závody v každé kategorii.
- Vyhlašují a oceňují se všechny vypsané kategorie při finálovém závodě.
- Oceněny budou první tři týmy v každé kategorii.
- Klub, tým nebo posádka, která získá nejvíce bodů napříč všemi kategoriemi obdrží jako hlavní cenu „zlatý
Paddleboard“ od hlavního partnera EFG CUPu 2018.
- První tři české posádky získávají přednostní nominaci na klubové mezinárodní závody, jejichž pravidla by
vyžadovali potvrzení národního svazu ČSK z.s. nebo ČSDL z.s.
- Zástupci sedmi českých klubů, které získají nejvyšší bodové hodnocení napříč všemi kategoriemi a zároveň
budou alespoň v jedné kategorii do celkového 3. místa, se stávají členy „závodní rady“ Českého svazu dračích
lodí. Závodní rada ČSDL určuje národní nominaci a pravidla domácích závodů organizovaných pod záštitou
ČSDL.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Sobota
08.00 –
09.00 –
16.00 –
19.00 –

22. 9. 2018
08.30 hod
16.00 hod
18.30 hod
19.30 hod

Porada kapitánů
Závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
Závody na 1000m
Defilé vítězů, předání cen

Neděle
09.00 –
10.00 –
16.00 –
19.00 –

23. 9. 2018
09.30 hod
16.00 hod
18.30 hod
19.30 hod

Porada kapitánů
Závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
Závody na 1000m
Defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly Českého svazu 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 EFG CUP dle platných pravidel.

Kategorie:
20 SPORT MIX– v posádce musí být minimálně 6 pádlujících žen.
10 SPORT MIX – 10 pádlujících – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy
10 OPEN – 10 pádlujících – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10 WOMEN – 10 pádlujících – čistě ženská posádka.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce
malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.
Přihlášky:
Mistrovství ČR a finále EFG CUPu je určeno posádkám, které se účastnily seriálu EFG CUP a podle
aktuálního pořadí byly nominovány na finálový závod.
Každá posádka je povinna dopředu vyplnit a elektronicky zaslat posádkový list na emailovou adresu pořadatele
současně s fotografií každého člena posádky. Za posádku může závodit jen její člen, který již v posádce startoval
v průběhu této sezóny na některém ze závodů EFG CUP 2018 a byl uveden na některém z odevzdaných
posádkových listů, nebo je prokazatelně nováčkem v posádce a doposud se za jinou posádku žádného závodu
EFG CUP 2018 nezúčastnil.
Potvrzení účasti na poradatel@torrsen-sports.cz
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: 725 606 750

Uzávěrka přihlášek je v neděli 16. 9. 2018.
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 ve více kategoriích, je startovné 1.000 Kč za každou kategorii!
Trať závodu:
200m – startuje se ve 4 vyznačených drahách s pevným startem. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn
před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér
srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.
Pozn. pořadatele: původně avizovaná trať 2000m se nepojede z organizačních důvodů – celou sezónu posádky
soutěžily na trati 1000m a proto je tato trať zvolena jako mistrovská.

Vyhlášení vítězů a předání cen:

Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení
vítězů EFG CUP 2018 a poháru ČSDL se uskuteční v sobotu večer.
Vítězné posádky Mistrovství ČSK na jednotlivých tratích budou
vyhlašovány v průběhu dne po dojetí rozhodujících finálových jízd.

Doplňující informace
Parkování:
Občerstvení:
WC a sociální zařízení:

za poplatek v areálu ATC Merkur
u závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji
v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Pořadatel zajistí službu první pomoci.
Jakékoliv dotazy směřujte na info@torrsen-sports.cz, tel.: 725606750, 608654609
V Brně dne 7.9. 2018
Michal Osička
ředitel závodu

