Trenčiansky „YPSILON“
Termín:
Místo:
Pořadatel:

22. 6. 2019
Trenčín (SK) - Autocamp na ostrově
Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín, Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Cesta
draka, z.s. a Dračí lodě Brno, z.s., se záštitou České asociace dračích lodí.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 21. 6. 2019
17.00 – 20.00 hod
Sobota
08.30 –
09.30 –
13.30 –
17.30 –

22. 6. 2019
09.00 hod
12.00 hod
17.00 hod
18.30 hod

Možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu.
Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas.
porada kapitánů – odevzdání posádkových listů.
závody na 4.400m (10+1) - rozjížďky
závody na 4.400m (10+1) - finále
defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly dragonboatingu . Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy
budou rozlosovány předem do rozjížděk. Do finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude
sdělen kapitánům na poradě.
Kategorie:
MIX – 10 pádlujících (minimální počet 8) - v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy

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 nebo www.torrsen.cz
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 608 654 609.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. 6. 2019

Startovné:
Pro týmy jedoucí na lodi pro 10 osob činí startovné 130 € ,
Startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na pátečním tréninku a sobotním závodě,
vstup do areálu závodiště se zázemím.

Trať závodu:
4.400m –hromadný start. Závody se jedou na otáčky okolo bojek na vyznačené trati. Zázemí, nástupy a
výstupy z lodí v areálu kempu. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.

Doplňující informace
Parkování:

na přilehlých komunikacích v okolí loděnice

Ubytování:

Autocamping na Ostrove Trenčín - campingtrencin
Šport hotel Ostrov – www.hotelostrov.sk
Penzion ACCOM.
– www.penzionaccom.sk

Občerstvení:

bude zabezpečeno slovenským organizátorem.

WC a sociální zařízení:

v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Aktuální informace:

www.dracialegia2012.sk

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Jakékoliv dotazy směřujte na
Ředitel závodu,
Zástupce Torrsen Sports s.r.o.
Marketing
V Brně dne 19. 3. 2019

info@torrsen-sports.cz,
Jiří Hudec, +421 907 707 188, jiro.hudec@gmail.com
Michal Osička, tel.: +420 608 654 609
Roman Vágner, tel.: +420 605 292 735

