Hlavní partneři závodu:

Akce se koná pod záštitou vedení Města Břeclav a Českého svazu dračích lodí

PROPOZICE ZÁVODU
Termín: sobota 18. 6. 2022
Místo
Břeclav, řeka Dyje nad splavem, areál Slováckého veslařského klubu
Pořadatel
Slovácký veslařský klub, Torrsen Sports s.r.o., Cesta draka z. s.
Přihlášky
uzávěrka při naplnění kapacity 27 posádek, nejpozději do 15. 5. 2022.
Soutěžní pravidla:
Soutěží se v souladu s pravidly ČSDL - kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy
budou rozlosovány předem do rozjížděk a ihned následují opravné jízdy. Třetím startem jsou jízdy
finálové. Do finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům
na poradě před započetím závodu.
Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas.
Kategorie
Týmy přátel - 20DL MIX - 16-20 pádlujících, z nichž musí být minimálně 4 ženy
Firemní týmy - 20DL FIRMA MIX - 16-20 pádlujících, z nichž musí být minimálně 4 ženy
Posádku zastupuje a vede kapitán, který je součástí posádky a je za ni zodpovědný.
Každá posádka musí mít bubeníka staršího 12 let. Člen posádky a bubeník věku 15 let a
mladší je povinen mít plovací vestu.
Pořadatel zajišťuje všem posádkám kormidelníka, případně má posádka právo použít
svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě
při závodech, kterého schválí pořadatel.
Závod na 200 m jedou společně obě kategorie; při vyhlašování vítězů budou vyhlášeny a
oceněny samostatně tři nejlepší týmy z každé kategorie.

Trať závodu:
200m – startuje se ve 3 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí v areálu SVK Břeclav.
Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených
posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
Břeclavská míle – Na Špicu a zpátky – startuje se intervalově bez pevných startovacích
bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod
se jede na jednu otáčku.

Lodě a jejich příslušenství
Zajišťuje pořadatel.
Předběžný harmonogram závodu
Harmonogram je orientační, přesné časy budou stanoveny dle počtu přihlášených posádek.
Pátek 17. 6. 2022
14.00 - 20.00 hod možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu
Sobota 18. 6. 2022
08.00-8.30 porada kapitánů
09.00-16.00 závody na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, finále A-H
16.00-18.30 závod na 1000 m
19:00
slavnostní vyhlášení výsledků
20:00
Dragon párty – dle aktuální situace
Účast na závodech
Závod BŘECLAVSKÝ DRAK je určen pro širokou veřejnost – amatérské týmy, není
určen pro posádky registrované v ČADL a ČSDL. Všichni účastníci startují 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.
Po předběžné dohodě s Torrsen Sports zvažujeme letos umožnění vlastního závodu i pro
posádky registrované v ČADL a ČSDL. Závod se pojede – v případě dostatečného zájmu
„profesionálních posádek“ – samozřejmě mimo hlavní soutěž.
Startovné
Tým přátel 6 000 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 případné večerní Dragon párty
Startovné za týmy přátel musí být uhrazeno převodem na účet SVK Břeclav:
14434651/0100 (KB Břeclav), a to nejpozději do uzávěrky přihlášek, tj. do neděle 15. 5.
2022.
Pro identifikaci platby uveďte do poznámky název týmu dle vyplněné přihlášky.
Nejprve je nutné vyplnit a poslat přihlášku, potom platbu!

Firemní týmy (podmínky a platby jsou blíže specifikovány smlouvou), v ceně je
zahrnuto - stejně jako pro týmy přátel:
• 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 případné večerní Dragon párty

Důležité upozornění:
•
•

Pokud se tým po zaplacení startovného z jakéhokoliv důvodu závodu nezúčastní,
startovné nebude týmu vráceno.
V případě zrušení možnosti uspořádání hromadné akce vyšší mocí, např.:
o nařízením vlády z důvodu zhoršení pandemické situace (což už snad
proboha nenastane)
o nebo závažným důvodem ze strany pořadatele nebo jiným závažným
důvodem
vrátí pořadatel startovné všem týmům.

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
Stánky s občerstvením a nápoji v areálu, vlastní catering jednotlivých týmů.
Upozornění: Pokud mají týmy vlastní catering, bude tento určen pouze pro vlastní
potřebu daných týmů. Není tedy možné prodávat občerstvení a nápoje divákům nebo
jiným týmům.
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
Václav Turek
ředitel závodu
web: www.breclavskydrak.cz
e-mail: breclavsky.drak@email.cz
tel. +421 910 957 173

