BŘECLAVSKÝ DRAK 2019
PROPOZICE ZÁVODU
Hlavní partneři závodu:

Termín

sobota 22. 6. 2019

Místo

Břeclav, řeka Dyje nad splavem, areál Slováckého veslařského klubu

Pořadatel

Slovácký veslařský klub ve spolupráci s Torrsen Sports s.r.o.

Přihlášky

online odkaz je na www.breclavskydrak.cz, uzávěrka přihlášek je do
naplnění kapacity závodu, nejpozději v pondělí 10. 6. 2019

Trať závodu

200 m – startuje se ve 3 drahách
1 000 m - startuje se intervalově, závod se jede na jednu otáčku

Předběžný harmonogram závodu
Pátek 21. 6. 2019
14.00 - 19.00 hod možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu
Sobota 22. 6. 2019
08.30
porada kapitánů
09.00-15.30 závody na 200 m – rozjížďky, semifinále, finále
16.00-18.30 závod na 1000 m
18:40
slavnostní vyhlášení výsledků
19:00
Dragon párty
Harmonogram je pouze orientační, přesné časy budou stanoveny dle počtu přihlášených
posádek.

Účast na závodech
Závod je určen pro širokou veřejnost – amatérské týmy.
Tým tvoří 16-20 pádlujících a bubeník. V každém týmu musí být minimálně 4 pádlující ženy.
Součástí posádky je kormidelník, kterého zajišťuje pořadatel. Posádku zastupuje a vede kapitán,
který je součástí posádky a je za ni zodpovědný.
Závod není určen pro posádky registrované v ČADL a ČSDL (účast žen z těchto posádek je
dovolena).
Všichni účastníci startují v závodech na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi toho, že pořadatel
nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé během závodu.
Za závodníky mladší 18 let zodpovídá jejich zákonný zástupce a jejich účast je možná pouze se
souhlasem zákonného zástupce.

Kategorie
Závod na 200 m z organizačních důvodů jedou společně obě kategorie (Týmy přátel a Firemní
týmy). Při vyhlašování vítězů pak budou oceněny poháry a věcnými cenami zvlášť v jednotlivých
kategoriích tři nejlepší týmy:
• Kategorie Týmy přátel – Pohár společnosti Gumotex a.s.
• Kategorie Firemní týmy – Pohár společnosti Fosfa a.s.
Závod na 1000 m – Pohár Města Břeclavi je společný pro všechny účastníky bez rozdílu
kategorií. Vyhlášeny a oceněny poháry a věcnými cenami budou tři nejlepší týmy.
Kromě výše uvedených mohou být vyhlášeny i doplňující kategorie dle rozhodnutí pořadatele.

Startovné
Tým přátel 5 000 Kč za posádku, v ceně je zahrnuto:
• trénink na dračí lodi s instruktorem
• zapůjčení dračí lodě s vybavením včetně pádel, bubnu
• školený kormidelník po dobu závodů
• účast na sobotních závodech na 200 m a na 1000 m
• účast na večerní Dragon párty
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do uzávěrky přihlášek do pondělí 10. 6. 2019 a to
převodem na účet SVK Břeclav: 14434651 / 0100 (KB Břeclav), pro identifikaci platby
uveďte do poznámky název týmu dle vyplněné přihlášky. Nejprve je nutné vyplnit a poslat
přihlášku, potom platbu.
Firemní tým 10 000 Kč za posádku
Podmínky a platba jsou blíže specifikovány smlouvou.

Lodě a jejich příslušenství
Zajišťuje pořadatel.

Parkování
V areálu pořadatele nebude možné parkování. Výjimku v odůvodněných případech
uděluje pouze pořadatel po předchozí dohodě. Pro parkování doporučujeme využít parkoviště
před firmou RACIO, ulice Národních hrdinů.

Občerstvení
Provozovna hospody v areálu klubu a stánky s občerstvením a nápoji v areálu.

Zdravotní služba
Přímo na vodě a také v areálu budou přítomni příslušníci Vodní záchranné služby Nové Mlýny.

WC a sociální zařízení
V prostoru závodiště k dispozici.

Kontakt a info
Slávka Kouřilová
web: www.breclavskydrak.cz
e-mail: breclavsky.drak@email.cz
telefon: 602 731 691

