Propozice závodu
Název závodu:

Otrokovická ZUBR desítka – Mistrovství ČR na malých dračích lodích
Akce probíhá pod záštitou Města Otrokovice a v rámci Otrokovických
letních slavností.

Pořadatel:

DRAGON BOAT EVENTS z.s.

Termín:

23. července 2016

Lokalita:

Štěrkoviště Otrokovice
http://www.mapy.cz/s/7omO

Manažer závodu:

Lucie Kotoučová

Přihlášky:

do 15.7. 2016
Přihlášky zasílejte přes webový formulář:
http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska

Tratě:

200m – vybojkované dráhy, start z pevných startovacích bloků
100m - duelový závod, vítěz postupuje

Kategorie:
Kategorie Složení posádky

Trať

Poznámka

MIX FUN*

200m, 100m

je kategorií pro týmy bez závodních zkušeností
pádlující s plastovými pádly (např. místní týmy – MIX
FUN, firmy – MIX FUN FIRMY, apod.)

200m, 100m

je kategorií pro týmy se závodními zkušenostmi
pádlující s dřevěnými nebo uhlíkovými pádly
je kategorií pro týmy, kde všichni členové týmů jsou
pouze ženy
je kategorií pro mužské posádky

10 pádlujících (minimálně 2
ženy); 1 bubeník

MIX

10 pádlujících (minimálně 4
ženy); 1 bubeník

ŽENY

10 pádlujících; 1 bubeník

200m, 100m

OPEN

10 pádlujících; 1 bubeník

200m, 100m

Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem
* V rámci MIX FUN jsou přihlášené FIRMY vyhlašovány samostatně.

Startovné:
Kategorie

do 15.7.2016

po 15.7.2016

MIX FUN

2500,-

3000,-

MIX

2500,-

3000,-

ŽENY

2500,-

3000,-

OPEN

2500,-

3000,-

Startovné je možné uhradit na účet u ČS 3220033369 / 0800

Startovné zahrnuje:






Vlastní startovné týmu na závod dračích lodí na všech tratích
30-ti minutová tréninková jízda s instruktorem – kormidelníkem
Zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, bubnu, kormidla,
instruktora pro trénink i vlastní závod
Vstup do areálu, včetně instruktáže a tréninkové jízdy – nutné objednat předem!
Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění záchranné služby
Ceny pro vítěze
Vstup na koncerty



Startovné nezahrnuje parkovné, ubytování a stravování





Orientační program závodu:
Datum

Čas

Program

Místo

Poznámka

od 12:00

Tréninky pro posádky

Štěrkoviště

Trénink nutné objednat dopředu

23.7.

8:00 – 8:30

Porada kapitánů

Štěrkoviště

Hlavní stan

23.7.

8:30 – 9:00

Slavnostní zahájení

Štěrkoviště

23.7.

9:00 – 18:00

Závod 200m, 100m

Štěrkoviště

23.7.

18:15 – 18:45

Slavnostní vyhlášení

Štěrkoviště

23.7.

19:00 –

Koncert Mňága a Žďorp

Společenský dům

Pátek
22.7.
Sobota

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Tréninky
Datum a čas

Místo

Cena

22.7.2016 od 12:00

Štěrkoviště Otrokovice

Zdarma v rámci startovného

dle domluvy od 1.7.2016

Dle domluvy

450Kč / trénink

Občerstvení:

Zajištěno pořadatelem

Parkování:

Parkovací místa v blízkosti závodiště

Ubytování:

www.sosotrokovice.cz

Stanování:

Stanování v areálu Štěrkoviště není povoleno. O udělení případné výjimky budou
týmy uvědomeny na poradě kapitánů. Pokud váš tým požaduje místo pro
stanování, uveďte do poznámky v přihlášce. Týmy, které neoznámí svůj požadavek,
nebo nebude-li udělena výjimka pro stanování, budou vykázány.

Bezpečnost:
Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni. Kapitáni posádek jsou povinni dodat
pořadateli podepsané čestné prohlášení. Pořadatel zajistí lékařskou službu první pomoci.
Kontakt:
Telefon:

+420 602 765 002

Email:

info@dragonboatevents.cz

Web:

www.otrokovickadesitka.cz

