NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA AMATÉRSKÝCH POSÁDEK
Festival Dračích lodí Znojmo 2017

BULLETIN
Pořadatel:

TJ Znojmo-kanoistika,
Asociace Vodních Sportů Znojmo z.s.,
Český svaz dračích lodí z.s.

Termín:

30. 09. 2017
/26. – 30. 9. 2017 celý Festival včetně závodů školních týmů a dne pro rodiny/

Místo závodů:

řeka Dyje v blízkosti Louckého kláštera v přírodním areálu vodních sportů
u Sedlešovického mostu /přímo ve Znojmě, v těsné blízkosti městské
plovárny a objektů skladů Znovínu Znojmo/

Přihlášky:

do 24. 9. 2017
vyplnit přihlašovací formulář na stránkách festivalu
http://www.dracifestznojmo.cz/prihlasky/
*prosíme před vyplněním formuláře pozorně prostudovat pravidla 

Trať závodu:

Název závodní tratě

Délka

Kategorie

DRAČÍ BIATLON

220m

OPEN mix, MIX fun a FIRMY vytvoří
jednu kategorii,

NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ
SVĚTA / hlavní závod
GLADIATORSKÉ SPRINTY

160m

ŽENY
OPEN, MIX, ŽENY, FIRMY

50m

OPEN, MIX, ŽENY, FIRMY

Kategorie:

Kategorie

Popis – kritéria

ŽENY

V posádce pádlují jen ženy.
Dračí sportovní kategorie otevřená všem. Zejména však
výkonnostním posádkám pravidelně se účastnících vrcholných
domácích či zahraničních závodů dračích lodí. Určená je také
posádkám jenž budou složeny ze zkušených závodníků dračích lodí
nebo kanoistů. V posádce musí pádlovat nejméně 3 ženy.
Kategorie určená pro veřejnost a čistě amatérské posádky.
V posádce musí pádlovat nejméně 3 ženy, přičemž nejméně jeden
pádlující závodník/ce musí být mladší 18-ti let.
Kategorie pro firemní týmy. V posádce pádlují min. 3 ženy.
Vítěz získává prestižní putovní pohár „FIRMA ROKU 2017“.

OPEN mix
*
MIX fun
FIRMY
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Kormidelníci/instruktoři budou zajištěni pořadatelem ke každé lodi.
Startovné:

Kategorie
ŽENY
OPEN mix
MIX fun
FIRMY

Cena
5000,5000,5000,6000,-

při úhradě do 11.9.2017 4500,při úhradě do 11.9.2017 4500,při úhradě do 11.9.2017 4700,na základě fakturace, pořadatel není plátce DPH

Účet pořadatele: 5946747001/5500.
Startovné zahrnuje:
 Vlastní startovné týmu opravňující k účasti na závodech Festivalu,
 Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění zdravotníka,
 Zapůjčení veškerého vybavení – dračí lodě s kompletním vybavením,
pádla, kormidla atd., pro vlastní závod, instruktora/kormidelníka
 Závod Neoficiální Mistrovství světa, Dračí biatlon, Gladiátorský závod
 Vyhlašovací ceremoniál, ceny pro vítěze
Tréninkové jízdy:

Pátek 29. 9. 2017 od 16.00 – 18.30h, tréninky v průběhu září 2016 lze
domluvit individuálně s pořadatelem závodu.

Stany pro závodní družstva:
Pořadatel zajišťuje prvním 25 přihlášeným posádkám dle datumu úhrady
startovného „profi“stany 3x3m s označením názvu týmu a státu,
doporučujeme posádkám vzít si sebou mobilní sezení případně stůl.
Počet posádek:

Maximální celkový počet posádek pro sobotní závod je 30.

Slavnostní zahájení:

Koná se bezprostředně po poradě kapitánů a začíná společným nástupem
všech zúčastněných posádek v týmových „reprezentačních“ dresech,
případně s vlajkami a standartami.

Nastupování do lodí:

Nasedání posádek do lodí bude organizováno na vstupním mole, které bude
mít jednu příchozí stranu pro nástup a jednu stranu pro výstup posádek.
Cílem je zrychlení a usnadnění nasedání.

Ubytování:

Uvedeno na http://www.dracifestznojmo.cz/ubytovani/

WC:

V prostoru závodiště bude umístěno nejméně 8 mobilních WC z toho 4
růžové dámské „de luxe“. Dále je možno využít „kamenné“ WC před vstupem
do Luckého kláštera, cca 250m od závodiště.

Parkování:

Zdarma v areálu skladů společnosti Znovín Znojmo cca 50-100m od závodiště.
Přímo na závodišti nelze z kapacitních důvodů parkovat. K dispozici je také
velkokapacitní parkoviště u městské plovárny.
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Občerstvení:

Na závodišti bude zajištěno jako obvykle vynikající občerstvení, výběr z
několika jídel a nápojů ve velkokapacitním stanu s posezením. K dispozici
bude koktejl bar.

Výsledky:

Budou zveřejňovány v co nejkratším časovém úseku na výsledkové tabuli.

Kontakty a osoba:

Mgr. Petr Štěrba
Ota Rohovský
e-mail:

Stránky festivalu:

www.dracifestznojmo.cz

GSM: +420 777 085 161,
GSM: +420 725 708 786
festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz

Doprovodný program: V areálu závodiště budou umístěny dětské atrakce.
BURČÁKFEST 2017
Souběžně se závody probíhá v prostorách Znovínu v Louckém klášteře
(cca 250m od závodiště) velkolepá vinařská akce BURČÁKFEST 2017:
PÁTEK 29.9.
Nádvoří:
16:00 – 19:00 kytarové vystoupení Jarda & son
Štukové sály: 17:00 – 23:00 cimbálová muzika Antonína Stehlíka
Jízdárna:
19:00 – 20:00 koncert OLGY LOUNOVÉ
20:00 – 01:00 taneční zábava se skupinou STONE
SOBOTA 30.9.
Nádvoří:
11:00 – 14:00 hudební vystoupení Jerry Band
14:00 – 16:00 šlapání hroznů v doprov Charlie Slavík Revue
16:00 – 19:00 hudební vystoupení Jerry Band
Štukové sály: 18:00 – 23:00 cimbálová muzika DONAVA
Sklepení:
15:00 – 16:00 Luděk Minka
16:00 – 18:00 VÍNOHRANÍ s firmou NAVAJN v doprov klavíru
18:00 – 19:00 blues music Charlie Slavík Revue
19:00 – 23:00 večer se saxofonem
Jízdárna:
19:00 – 20:30 koncert THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
www.burcakfest.cz

Bezpečnost:

V průběhu závodu bude na závodišti přítomen profesionální zdravotník
s vybavením umožňující poskytnutí účinné první pomoci. Na závodišti budou
přítomni pracovníci bezpečnostní agentury. Pravidelné obchůzky vykonává
městská policie.
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