Propozice
festivalu dračích lodí
a
závodu Dragon Boat Grand Prix

Hranice Dragons 2011
Termín:
Místo:
Pořadatelé:
Kontakt:

24.-26.6.2011
Hranice na Moravě, řeka Bečva, areál Klubu vodních sportů
Klub vodních sportů Hranice, Česká asociace dračích lodí
www.kvshranice.kvalitne.cz, www.dragonboat.cz

Předběžný harmonogram závodů :
Pátek 24. 6. 2011
09,00 hod.
porada kapitánů závodu škol
10,00 – 14,00 hod.
závod škol na 200 m
14,30 hod.
vyhlášení výsledků závodu škol
Od 14 do 18 hodin možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě
závodu
Sobota 25. 6. 2011
09.00 hod.
porada kapitánů posádek FUN, firem, dračic a GP
10,00 – 16,30 hod.
závod posádek FUN, firem, dračic a GP na 200m
16,30 – 17,30 hod.
finále závodu Dragon Boat Grand Prix na 200m
17,30 – 19.00 hod.
závod FUN, firem, dračic a GP na 1200m
19,00 – 20,00 hod.
vyhlášení výsledků GP a závodu na 1200 m
od 20,00 hod.
Dragon párty – V.A.R. a Deep Purple Revival
Neděle 26. 6.2011
09,00 hod.
porada kapitánů posádek FUN, firem a dračic
10,00 – 12,00 hod.
jízdy posádek FUN, firem a dračic na 200 m
12,00 hod.
finálové jízdy posádek kategorie FUN, firem a dračic
13,00 hod.
vyhlášení výsledků kategorie FUN, firem a dračic
Harmonogram je pouze orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených týmů a
upřesněny na poradě kapitánů.
Kategorie :
Závod je určen pro širokou veřejnost amatérských týmů. Tým tvoří 20 pádlujících a bubeník, který
udává rytmus. Součástí posádky je kormidelník, kterého zajišťuje pořadatel.
ŠKOLNÍ POHÁR - týmy s minimálně 4 pádlujícími dívkami v posádce. Pouze pro závodníky kteří
jsou žáky školy, kterou reprezentují a jež musí být obsažena v názvu posádky. Je povoleno mít
v posádce max. 6 osob z řad rodinných příslušníků, přátel nebo učitelů školy. Závod je rozdělen
zvlášť pro základní a střední školy. Každá z posádek absolvuje 2-3 (dle počtu přihlášených)
rozjížďky a finále. Nasazení pro finále určuje součet časů z rozjížděk.
DRAGON BOAT GRAND PRIX 2011 – týmy s minimálně 4 pádlujícími ženami v posádce, pouze
pro závodníky neregistrované v rámci Českého poháru Dračích lodí (ženám a veteránům nad 50 let
účast povolena i v případě registrace v ČP DL). Společný otevřený závod pro FUN, firmy a dračice.

POHÁR SMÍŠENÝCH FIREMNÍCH POSÁDEK - týmy s minimálně 4 pádlujícími ženami v
posádce, pouze pro závodníky neregistrované v rámci Českého poháru Dračích lodí (ženám a
veteránům nad 50 let účast povolena i v případě registrace v ČP DL) závodících pod hlavičkou
reprezentované firmy
POHÁR SMÍŠENÝCH AMATÉRSKÝCH POSÁDEK FUN - týmy s minimálně 4 pádlujícími
ženami v posádce, pouze pro závodníky neregistrované v rámci Českého poháru Dračích lodí
(ženám a veteránům nad 50 let účast povolena i v případě registrace v ČP DL).
ZÁVOD DRAČIC – týmy složené pouze z 20-ti pádlujících žen
O POHÁR MORAVSKÉ BRÁNY – společný bodovaný závod DBGP 2011 pro kategorie firmy, FUN
a dračice na distanci cca 1200 m.
Týmy FUN, firem a dračic absolvují na trati 200 m v sobotu 3 rozjížďky a společné finále Dragon
Boat Greand Prix Hranice Dragons 2011. Nasazení pro finále DBGP určuje součet časů
z rozjížděk. Nasazení pro společný závod O pohár Moravské brány na trati 1200 m určuje umístění
ve finálovém závodě Dragon Boat Greand Prix Hranice Dragons 2011 a to od popsledního po
vítěze.
Týmy FUN, dračic a firem absolvují v neděli 1 opravnou jízdu na trati 200 m a finále o umístění
samostatně dle svých kategorií. Nasazení pro finále určuje součet 4 nejlepších časů v průběhu
soboty a neděle.
Přihlášky :
Týmy pouze pro GP se přihlásí a zaregistrují na www.dragonboat.cz.
Přihlášky ostatních posádek k závodu je možno zasílat e-mailem na adresu kvs.hranice@email.cz
na příslušném formuláři s vyplněním názvu týmu a výběrem kategorie. Uzávěrka přihlášek je ve
čtvrtek 23.6. 2011.
Startovné :
Pro týmy FUN činí startovné 5.000 Kč, pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné
10.000 Kč. Startovné závodu dračic činí 3.000 Kč. Startovné školního poháru činí 1.000 Kč.
V ceně: 2 x trénink na dračí lodi s instruktorem, zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel,
účast na závodu, účast na večerní Dragon párty, věcné ceny, kempování v areálu KVS.
Firemní týmy mají v rámci startovného možnost umístění propagačního stánku a možnost
prezentace firmy v areálu. Zároveň budou uvedeny jakožto sponzor závodu v místním tisku.
Možnost prezentace loga popř. názvu společnosti formou banneru odpovídající velikosti mají firmy
možnost využít zdarma v areálu KVS po celou dobu roku 2011.
Trať závodu :
200 m – startuje se z pevných startovacích bloků ve čtyřech drahách. Cíl bude zaznamenán digitální
kamerou. Časomíra elektronická.
1200 m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků. Závod se jede na otáčky. Startuje se
ve skupinách po 4 týmech.
Parkování:
Občerstvení:
WC a soc. zařízení:
Ubytování:

Parkoviště dle plánku na www.kvshranice.kvalitne.cz
Stánky v areálu.
V prostoru závodiště k dispozici.
Stanování v areálu KVS zdarma, ostatní individuálně.

Dipl.-Ing. Pavel Navrátil
ředitel závodu a předseda KVS Hranice

