ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s. Střešovická 1068/35, PSČ 162 00, Praha 6, Střešovice

PROPOZICE NOMINAČNÍCH
ZÁVODŮ (NZ) PRO MS ICF 2016
I.NZ - 30.4.2016 PÁLAVA OPEN, PASOHLÁVKY
Nominační závod:

Junioři do 18-ti let (roč. 1998, 1999, 2000, 2001).

Přihlášky:

Doručit nejpozději 20. 4. 2016 přes přihlašovací formulář na www.csdl.cz,
Přihlášku je možné také doručit v uvedeném termínu na email: info@csdl.cz.
Povinnou součástí přihlášky je vyplněný Posádkový list (ke stažení na
www.csdl.cz). V posádkovém listě musí být také uveden zástupce posádky starší
18-ti let, jenž v případě nominace posádky na MS bude vedoucím juniorského
družstva.

Kategorie a trať:

MIX 12/8, 200m

Porada zást. posádek: 30. 4. 2016 v místě závodů v 8.30h.
Na poradě bude možné doplnit nebo změnit posádkový list. Za každou
jednotlivou změnu učiněnou na poradě bude účtován poplatek 200Kč před
provedením změny.
NZ se může účastnit jen závodník uvedený v posádkovém listě.
Startovné:

6.000,-Kč/posádku.
Úhradu provést do termínu přihlášky na účet Českého svazu dračích lodí z.s., č.
ú. 2700934356/2010. Termínem úhrady je připsání platby na účet ČSDL.
Výše startovného opravňuje přihlášenou posádku ke startu na Nominační trati
200m i k účasti ve všech ostatních závodech vypsaných pořadatelem závodu
Pálava Open.

Registrace:

Rozhodčí budou při nástupu do lodí před NZ kontrolovat posádkové listy:
Účastníci NZ ke kontrole předloží jeden z těchto dokumentů:
-

Platný registrační průkaz ČSDL
Platný registrační průkaz ČSK
Kartičku pojištěnce
Občanský průkaz

V případě porušení pravidla účasti závodníků nebude výsledek posádky
započítán.
Nominační trať:

200m, jezero v kempu Merkur, Pasohlávky. Trať po obvodu vytýčena bójemi.
Rovina startu i cíle je geodeticky vyměřena. Cíl bude monitorován kamerou.
Závodit se bude ve 4 drahách.

Ostatní:

Závazné závodní pravidla NZ zopakují rozhodčí při Poradě zástupců posádek.

Informace k NZ a MS:

info@csdl.cz
www.csdl.cz
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II.NZ - 04. – 05. 6. 2016 BRNĚNSKÝ FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
Nominační závod:

Seniors, Masters 40+, Masters 50+
Nominační závod (NZ) je otevřen všem posádkám, tzn. i těm jenž o účasti na MS
neuvažují. Cílem je závod s kvalitní konkurencí.

Přihlášky:

Doručit nejpozději 23. 5. 2016 přes přihlašovací formulář na www.csdl.cz,
Přihlášku je možné také doručit v uvedeném termínu na email: info@csdl.cz.
Povinnou součástí přihlášky je vyplněný Posádkový list (ke stažení na
www.csdl.cz). V posádkovém listě musí být také uveden zástupce posádky starší
18-ti let, jenž v případě nominace posádky na MS bude kapitánem národní
posádky v příslušné kategorii.

Kategorie a trať:

Seniors
Masters 40+
Masters 50+

Men / Women / Mixed
Men / Women / Mixed
Men / Women / Mixed

D10 /D20
D10 /D20
D10 /D20

200m / 2000m
200m / 2000m
200m / 2000m

Porada zást. posádek: 04. 06. 2016 v místě závodů v 8.00h.
Na poradě bude možné doplnit nebo změnit posádkový list. Za každou
jednotlivou změnu učiněnou na poradě bude účtován poplatek 200Kč před
provedením změny. Posádkový list doplněný o podpisy všech zúčastněných
odevzdá zástupce posádky nejpozději před prvním startem.
NZ se může účastnit jen závodník uvedený v posádkovém listě.
Startovné:

6.000,-Kč/posádka D20.
4.000,-Kč/posádka D10.
8.000,-Kč/posádka D20, NZ + ostatní závody Brněnského festivalu DL 2016
6.000,-Kč/posádka D10, NZ + ostatní závody Brněnského festivalu DL 2016
Úhradu provést do termínu přihlášky na účet Českého svazu dračích lodí z.s., č.
ú. 2700934356/2010. Termínem úhrady je připsání platby na účet ČSDL.

Registrace:

Rozhodčí budou při nástupu do lodí před NZ kontrolovat posádkové listy:
Účastníci NZ ke kontrole předloží jeden z těchto dokumentů:
-

Platný registrační průkaz ČSDL
Platný registrační průkaz ČSK
Občanský průkaz

V případě porušení pravidla účasti závodníků nebude výsledek posádky
započítán.
Nominační tratě:

200m a 2000m, Brněnská přehrada. Areál lodních sportů Brno. Pevné startovací
bloky, vybójkovaná dráha, 6 drah (4 na D10), cílová kamera. Pravidla NZ bude
zabezpečovat 5 certifikovaných rozhodčích ČSDL.

Ostatní:

Závazné závodní pravidla NZ zopakují rozhodčí při Poradě zástupců posádek.

www.csdl.cz

ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s. Střešovická 1068/35, PSČ 162 00, Praha 6, Střešovice

Nominační porada MS: Proběhne za účasti Reprezentačního manažera a zástupců vítězných posádek NZ
po skončení závodů 05. 6. 2016 v areálu závodiště.
Finance:

Zálohovou platbu na pokrytí základních poplatků (víza, registrace na MS,
letenky) ve výši 50.000,-Kč/nominovaná posádka D20 (25.000,-Kč/D10), bude
nutno vzhledem k podmínkám pořadatelů MS uhradit do termínu 08. 6. 2016 na
účet Českého svazu dračích lodí z.s., č. ú. 2700934356/2010. Uhrazením
zálohové platby bude potvrzena nominace posádky. V případě následné neúčasti
posádky na MS z důvodů vzniklých na straně nominované posádky nebo kapitána
nominované posádky, nevzniká na vrácení zálohové platby nárok.

Informace k NZ a MS:

info@csdl.cz

www.csdl.cz

