Halový pohár dračích lodí 2019 je již za dveřmi a my pro vás máme několik informací, které by
se vám mohli hodit.

PLAVECKÝ BAZÉN SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA
Předběžný program

10:00 – 10:30
10:15
10:50
11:10
11:25
11:25 – 15:00
15:05 – 16:30
16:30 – 17:00
17:10
18:00

registrace posádek
otevření šaten pro závodníky
porada kapitánů
zahájení závodů rituálem probouzení draka a úvodní slovo
začátek závodů
závody základní skupiny
vyřazovací systém
semifinálové a finálové závody
vyhlášení vítězů a předávání cen
uzavření bazénu pro závodníky

Posádka

Vstup do krytého bazénu je pro 10 osob. Závodní posádka čítá 8 pádlujících osob a musí mít
vždy minimálně 2 dračice.

Kategorie

Premium Sport – 8 závodníků (min. 2 ženy)
Sport – 8 závodníků (min. 2 ženy)
Fun – 8 závodníků (min. 2 ženy)
Ženské posádky

Ve všech kategoriích jsou povolena vlastní pádla.

Do kategorií budou posádky rozřazeny na základě výsledků v kvalifikačních skupinách a po
rozstřelu.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit vyhlášené kategorie.

Princip

Do dračí lodi posadíme 8 závodníků z každého týmu. V lodi tedy sedí celkem 16 pádlařů.
Loď se následně posune do středu bazénu, kde se odstartuje závod tradičními
mezinárodními povely: „Are you ready! Attention! Go!“ Na okraji bazénu stojí ve
vzdálenosti 12 m od středu bazénu (a startovní linie) čároví rozhodčí. Ve chvíli, kdy se loď
dostane za čárového rozhodčího, ten zvedne praporek a závod je ukončen. Vyhrává
posádka, která přetlačila svého soupeře.

Dopravní dostupnost

1. MHD - tramvaj do zastávky Kubánské náměstí a dále asi 3 minuty pěšky.
Z Hl. nádraží: dvě stanice metrem =C= na I. P. Pavlova a dále tramvají do zastávky Kubánské
náměstí
Z Florence: tři stanice metrem =C= na I. P. Pavlova a dále tramvají do zastávky Kubánské
náměstí
2. vozem - v blízkosti bazénu je placené parkoviště, sídliště nebo je možné parkovat i jinde
a využít MHD

Stravování

Do prostor bazénu je zakázáno vnášet skleněné nádoby a jídlo. Prosíme, abyste si vzali
plastové nerozbitné láhve a jídlo si nechali v šatně, kde jej můžete případně i zkonzumovat.
Mějte na paměti, že se nacházíte v prostorách veřejného plaveckého areálu, který má své
předpisy, jež jsme povinni dodržovat. Děkujeme za pochopení.
Restaurace nad bazénem je čínská a vzhledem k novému roku není provozovatel bazénu
schopen říci, zda bude či nebude přístupné posezení u oken do bazénu.

Šatny
Do šatny si prosím připravte zálohu ve výši 200,- Kč nebo si přivezte vlastní zámek.

Pořadatel:

Pražský klub dračích lodí
Zodpovědná osoba: Markéta Poláková, 777012629
email: halovypohardracichlodi@gmail.com, praguedragons@gmail.com
halovypohar.praguedragons.cz

