DRAGONCLUB Brno, z.s.

ŠKOLNÍ POHÁR DRAČÍCH LODÍ BRNO
TERMÍN:

13.5.2022

MÍSTO:

Veslařská 179, Brno-Jundrov

KATEGORIE:

10DL – OPEN (10 pádlujících) – posádka bez omezení pohlaví

URČENO PRO:

2. stupeň základních škol (cca 11-15let)
střední a odborné školy (cca 15-18let)

POŘADATEL:

Dragonclub Brno, z.s. ve spolupráci s Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 13.5.2022
8:00 – 8:30 hod porada kapitánů – odevzdání posádkových listů
9:00 – 12:00 hod

závod na 100m – rozjížďky, čtvrtfinále, semifinále, finále

13:00 – 15:00 hod

závod na 1000m

15:30 – 16:00 hod

defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSK (https://www.kanoe.cz/dragonboat/pravidla) budou kapitánům pravidla
vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 2 lodích. Ihned následují
vyřazovací jízdy dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého
kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech,
kterého schválí pořadatel.
Každá posádka musí mít bubeníka staršího 12ti let, případně dodá bubeníka pořadatel.

Přihlášky:
Přihlášky k závodu zasílejte na dl.skolnipoharbrno@gmail.com
Uzávěrka přihlášek je 6.5.2022 – nebo v okamžiku naplnění stavu 20 startujících posádek
Každá škola může přihlásit maximálně dvě posádky v každé kategorii

DRAGONCLUB Brno, z.s.

Startovné:
2.000,- Kč za každou přihlášenou posádku školy

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel a
záchranných vest.
Pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny.
Dvě nejlepší posádky v každé kategorii se kvalifikují na FINÁLOVÝ ZÁVOD konaný 24.června na
brněnské přehradě.
Jednu tréninkovou jízdu na loděnici Veslařská 179. Možnost tréninkové jízdy dle domluvy na emailu:
dl.skolnipoharbrno@gmail.com, případně na tel. 603 326 849 (Jana Nešporová).
Pro postupující posádky do FINÁLOVÉHO ZÁVODU další tréninková jízda.

Trať závodu:
100m – startuje se ve dvou drahách. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovních bloků, v pořadí dle výsledků na 100m,
startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na jednu otáčku.

Vyhlášení vítězů a předání cen:
Proběhne po ukončení závodu, viz. předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3.
místě obdrží pohár a věcné ceny. Zároveň budou vyhlášeny i dvě postupující posádky do
FINÁLOVÉHO ZÁVODU, dle předem jasných pravidel sdělených na poradě kapitánů.
Pořadatel zajistí službu první pomoci.
Obecné dotazy:

V Brně dne 18.3.2022

dl.skolnipoharbrno@gmail.com, 732 775 605 – Radim Bajer

