Flotila CUP Brno 2017
Dlouhé tratě na Brněnské přehradě
Vyvrcholení soutěže Torrsen CUP 2017
Termín:
Místo:
Pořadatel:

16. 9. 2017
Brněnská přehrada, Kozí horka - pláž
Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s., s podporou DPMB a. s.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Sobota
09.00 –
10.15 –
12.15 –
15.00 –
16.00 –

16. 9. 2017
09.30 hod
11.45 hod
14.15 hod
16.00 hod
17.00 hod

Porada kapitánů
Hromadný start pro velké lodě DL20 – 10Km
Hromadný start pro malé lodě DL10 – 4,5Km
Defilé vítězů, předání cen
Vyhlášení výsledků Torrsen CUP 2017

Návrat k dlouhým tratím na Brněnské přehradě. Závod na 10Km pro velké lodě krásným prostředím k hradu
Veveří a zpět, posádky malých lodí se budou otáčet před vjezdem do „Rokle“ na úrovni zátoky „Sinice“.
Součástí závodu bude i speciální jízda doprovodného parníku s možností zakoupení jízdenky pro nepádlující
doprovod posádky. Na závěr závodu bude vyhlášeno celkové pořadí soutěže Torrsen CUP 2017
Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly závodů dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.
Závod bude odstartován hromadným startem až dvaceti posádek. Posádky se seřadí v určeném
prostoru staru (bude vymezeno startovními bójkami). Na základě startovních povelů „Budeme startovat,
připraveni, vpřed“ bude závod odstartován. Posádky dojedou k otočce za mostem u hradu Veveří a vrátí se zpět
k místu startu. O výsledném pořadí rozhoduje pořadí při průjezdu cílovou čarou. Závod je jako vyvrcholení
soutěže Torrsen CUP 2017 bodován dvojnásobkem bodů oproti ostatním závodům v této soutěži. V průběhu
závodu je potřeba dodržovat plavební zákon. V každé lodi musí být funkční mobilní telefon pro případnou
komunikaci s organizátorem.
Kategorie:
MIX (SPORT & FUN & FIRMY) – 20 pádlujících – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
Women – 20 pádlujících – čistě ženská posádka.
MIX – 10 pádlujících – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
OPEN – 10 pádlujících – posádka bez omezení věku a pohlaví.
WOMEN – 10 pádlujících – čistě ženská posádka.
Výše uvedené kategorie budou samostatně vyhlášeny pouze v případě účasti více než tří posádek v každé
jednotlivé kategorii.
Závod je bodován v soutěži Torrsen CUP.

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:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.pavlof-sport.cz Případné dotazy k přihláškám
zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: 725 606 750

Uzávěrka přihlášek je v úterý 11. 9. 2017.

Startovné:
Pro týmy jedoucí na lodi pro 20 osob činí startovné 5.000 Kč, pro týmy na lodi pro 10 osob 4.000 Kč.
Pro týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné za malou loď 1.000 Kč za každou
kategorii!
Pro týmy jedoucí na vlastní lodi pro 20 osob činí startovné 3.000 Kč, pro týmy na lodi pro 10 osob 2.000 Kč.

Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na
sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny). Po skončení závodu a vyhlášení výsledků
následuje hudební program a výtečné občerstvení.

Trať závodu:

10 km s hromadným startem pro DL20 a 4,5 km pro DL10

Vyhlášení vítězů a předání cen:

Slavnostní vyhlášení vítězů závodu a celkového pořadí soutěže
Torrsen CUP 2017 se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na
1. - 3. místě v závodě obdrží pohár a věcné ceny. Každý tým na
1. - 3. místě soutěže Torrsen CUP 2017 obdrží pohár, věcné ceny a
medaile (podmínkou je osobní účast na slavnostním vyhlášení).

Ředitel závodu:
Technický ředitel:
Komunikace:

Tomáš
Blaška
blaska@torrsen-sports.cz,
+420 725 606 745
Michal Osička
osicka@torrsen-sports.cz,
+420 608 654 609
Roman Vágner vagner@torrsen-sports.cz, +420 605 292 735

Doplňující informace
Parkování:
Občerstvení:
WC a sociální zařízení:

na přilehlých parkovištích a komunikacích s ohledem na dodržování
silničního zákona
u závodiště bude v provozu dostatečný počet 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

V Brně dne 1. 8. 2017

Tomáš Blaška
ředitel závodu

