XIV. Pálavský festival dračích lodí
Termín:
Místo:
Pořadatel:

12.-14. 7. 2019
Pavlov, areál Yacht Club Pavlov, Dolní (Novomlýnská ) nádrž
Pavlof s.r.o., Spolek OS Cesty za sportem a kulturou,
Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s.

Závod je součástí EFG CUP 2019, pod záštitou ČSDL A ČSK
Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 12. 7. 2019
17.00 - 20.00 hod
20.00 - 21.00 hod
od 20.00 hod

Sobota 13. 7. 2019
09.00 - 19.00 hod
20.30 - 21.00 hod
21.00 - 02.00 hod
Neděle 14. 7. 2019

možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu
porada kapitánů ve velkém stanu u závodiště!
doprovodný program:
Vystoupení Jiřího Zonygy s houslistkou (od 20:00 – 24:00)
Pálavský festival dračích vín!!! můžete ochutnat skvělá vína z Pálavy.
závod v kategorii FUN, SPORT a OPEN na krátkou trať – sprint
závod v kategorii FUN, SPORT a OPEN na 1000m
zahájení Dragon párty – defilé vítězů
vystoupení kapely Big Papa
až do cca 02.00 hod ranní.
dobrovolný program – výlet na Děvičky a Děvín, projížďka parníkem, relaxační den
po náročném závodním dni

Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly dračích závodů. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.

Soutěží se na desetimístných dračích lodích! Minimální počet pádlujících je 8.
Kategorie:
MIX FUN & FIRMA – v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy. Oceněna bude i nejlepší čistě ženská
posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze ženské týmy, pak pojedou tyto týmy samostatný závod).
MIX SPORT - v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
OPEN – pro kategorii není žádné omezení pohlaví a věku.

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 na závod dračích lodí je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na
http://www.torrsen-sports.cz/draci-lode/prihlasky/. Případné dotazy k přihláškám zasílejte na
pořadatel@torrsen-sports.cz, tel.: 608 654 609. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. 7. 2018.
V přihlášce uveďte požadovaný čas páteční tréninkové jízdy (30 minut), ředitel závodu vám pak tento termín
potvrdí či navrhne náhradní termín.

Startovné:
Pro týmy přátel činí startovné 4.000 Kč za jednu loď, za další druhou loď stejné posádky zaplatí tým 3.000,- Kč,
za každou další loď (třetí a více) posádky pod stejným názvem 1.000 Kč. Pro firemní týmy na základě
smluvního vztahu činí startovné 8.000 Kč bez DPH a další druhou a třetí loď pouze 4.000 Kč bez DPH, za
každou další (čtvrtou a více) posádku pod stejným názvem 2.000 Kč. Úhrada startovného umožňuje týmu start
na obou tratích, tj. krátkou trať – sprint a 1000m.
Startovné zahrnuje: páteční tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem, zapůjčení dračí lodi s vybavením
včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, vodní záchrannou službu a
lékařskou pomoc v průběhu závodu, účast na večerní Dragon párty (páteční i sobotní), pro první 3 týmy v každé
kategorii věcné ceny, medaile, vstup do areálu Yacht Clubu (podmínkou je identifikační náramek na ruce, náramky
převezme kapitán týmu po úhradě startovného).
Uhrazení startovného: startovné zasílejte na číslo účtu 4097372 / 0800.
Upozornění: Startovné nezahrnuje kempovné a parkovné v areálu Yacht Clubu. Tyto poplatky si bude vybírat
majitel areálu Yacht Club dle platného ceníku http://www.ycdyje.cz/cs/cenik.html.
Trať závodu:
krátká trať – sprint –rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených
posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou pro případné protesty
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na krátkou trať – sprint,
startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Ředitel závodu dračích lodí:

Michal Osička

Vyhlášení vítězů a předání cen:

proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní prezentace
vítězů na krátkých tratích se uskuteční v úvodu večerního
programu.

Doplňující informace:
Parkování:

v areálu Yacht Clubu za poplatek dle ceníku Yacht Clubu, zdarma mimo areál
na přilehlých komunikacích

Občerstvení:

v areálu bude v provozu dostatečný počet stánků s občerstvením a nápoji

WC a sociální zařízení:

v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Ubytování:

kempování v Yacht Clubu dle jejich ceníku. V obci Pavlov je dostatečné
množství dalších ubytovacích kapacit. Můžete využít apartmány nedaleko
Yacht Clubu: www.palavskevinohrady.cz či nejlevnější
ubytování
v Pavlově www.ubytovnapavlov.cz.

Jakékoliv dotazy směřujte na poradatel@torrsen-sports.cz, tel.: 608 654 609.
V Brně dne 22. 5. 2019

Michal Osička
ředitel závodu dračích lodí, 608 654 609

