VRANOVSKÁ REGATA
2017
VRANOVSKÝ DRAK

PROPOZICE:
První letošní společná dračí akce zařazená do seriálu Mistrovství ČR 2017.
Nejedná se ale o klasický závod, o co tedy jde?
Jde zejména o společnou jízdu, zážitek a trénink před nadcházející sezónou.
Zúčastněné posádky (jakkoli složené z žen, mužů a dětí na desetimístných
nebo velkých lodích) společně vyrazí na dračích lodích z Vranovské pláže
s cílem pod hradem Bítov což je cca 12,5 km.
Pod Bítovem bude odpočinek, občerstvení a povídání o dračích lodích.
Následovat bude cesta zpět na Vranovskou pláž.
Bodování do TORRSEN CUP 2017 – MISTROVSTVÍ ČR:
Každá posádka na základě svého nahlášeného složení obdrží pořadatelem
stanovený čas, za který zvládne-li překonat jízdu od startu na Vranovské pláži
pod Bítovský most, obdrží plný počet bodů do seriálu jako by vyhrála závod.
Limit je možné splnit i na zpáteční cestě pokud by to napoprvé nevyšlo.
Posádka(y) jenž limit nesplní, obdrží počet bodů rovnající se druhému místu.

Kdy a kde:
Trať:
Startovné:
Co je účelem:
Přihlášky:
Kategorie:
Lodě:
Občerstvení:
Doporučené ubytování:

Sobota 22. 4. 2017,
Vranovská pláž – Bítov – Vranovská pláž, to znamená 2 x 12,5km
Bude řešeno individuálně dle dostupnosti a kapacit lodí.
Zábava a společný trénink před sezónou.
do 16. 4. 2017 na email: info@csdl.cz
Není omezeno, jakékoli složení posádky / ženy, mix, open/.
Desetimístné i dvacetimístné / zajistí pořadatel nebo vlastní.
Na Vranovské pláži bude v provozu Restaurace na Bítov s námi pojede
doprovodný vůz, který účastníkům vezme věci sebou.
http://www.vranovska-plaz.cz, tel.: +420 724 101 725
Časový program:

09.30h
10.00 – 11.00h
10.30h
12.00 – 13.30h
14.00h
15.30h
16.30h

Porada kapitánů v Penzionu Gaudeo na Vranovské pláži.
V tomto intervalu bude možnost individuálního měřeného startu.
Společný start
Přestávka na Bítově, občerstvení
Společný start pod Bítovským mostem
Návrat na Vranovskou pláž
Vyhlášení a vázání lodí

Lodě a vybavení:
Kormidelníky:
Pořadatel:

Zajišťuje pořadatel.
Dle domluvy.
Torrsen Sports s.r.o.. http://www.torrsen.cz/
ve spolupráci s:
Asociace vodních sportů Znojmo z.s.
TJ Znojmo z.s., www.kanoe-znojmo.cz
Český svaz dračích lodí z.s., www.csdl.cz

Vranovská regata 2017 je otevřená společná akce pro všechny dračí týmy. Rozdílná výkonnost posádek není
překážkou, nejedná se o klasický závod. Závodit mezi sebou již umíme, naučme se spolupracovat.
Je možné zůstat do neděle a na lodi trénovat individuálně i v neděli. Využít tak víkend jako předsezónní
soustředění.

