
PROPOZICE
VII. roèník festivalu draèích lodí

a

Mistrovství ÈSDL

Školy 1.500,- Kè/posádka 

HRANICE DRAGONS 2014

TERMÍN: 20. - 21. 6. 2014
MÍSTO: Hranice na Moravì, øeka Beèva, areál Klubu vodních sportù
POØADATEL: Klub vodních sportù Hranice, Èeský svaz draèích lodí
KONTAKT: www.kvshranice.kvalitne.cz; www.csdl.cz

HARMONOGRAM
20. 6. 2014 - Pátek             09:00 hod. porada kapitánù a prezentace
      - pohár škol 10:00 - 14:00 hod. závod škol na 200m

            14:30 hod. vyhlášení výsledkù závodù škol

21. 6. 2014 - Sobota             09:00 hod. porada kapitánù a prezentace

10:00 - 18:00 hod. rozjížïky, semifinálové a finálové
jízdy

18:30 - 19:30 hod. vyhlášení výsledkù a pøedání cen

            20:00 hod. Dragon párty - diskotéka s bohatým
obèerstvením

Harmonogram je pouze orientaèní, pøesné èasy budou stanoveny podle poètu pøihlášených týmù a upøesnìny na poradì 
kapitánù. Poøadatel si vyhrazuje právo organizaèních zmìn a podle poètu pøihlášených posádek upravit startovní kategorie.

STARTOVNÉ
KLASICKÁ  LOÏ - 20 PÁDLUJÍCÍCH + BUBENÍK MALÁ LOÏ „JUNIOR” - 10 PÁDLUJÍCÍCH + BUBENÍK
Firemní posádky             10.000,- Kè/posádka Firemní posádky   6.000,- Kè/posádka
Posádky FUN, ÈSDL  5.000,- Kè/posádka Posádky FUN, ÈSDL   3.000,- Kè/posádka
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Dále v cenì startovného je 1x trénink na draèí lodi s instruktorem, zapùjèení draèí lodi s vybavením vèetnì pádel a záchranných 
plovacích vest, úèast na závodu, úèast na veèerní Dragon párty, vìcné ceny, možnost kempování.
V pøípadì uhrazení startovného do 1. 6. 2014 + 1 trénink zdarma.
Firemní týmy mají v rámci startovného možnost umístìní propagaèního stánku a možnost prezentace firmy v areálu nebo pøi 
moderátorských vstupech v prùbìhu dne.

ÚHRADA STARTOVNÉHO
Na úèet KVS Hranice, è.ú. 19-4286300217/0100 nebo nejpozdìji na poradì kapitánù posádek.
Pøihlášeným posádkám, které nebudou mít uhrazeno startovné, nebude umožnìn start.

KATEGORIE 20+1,10+1
Závod je urèen pro širokou veøejnost amatérských týmù. Tým tvoøí 20 pádlujících a bubeník nebo 10 pádlujících a bubeník, který 
udává rytmus. Souèástí posádky je kormidelník, kterého zajiš�uje poøadatel.

Školní pohár
Týmy s minimálnì 4 pádlujícími dívkami v posádce. Pouze pro závodníky, kteøí jsou žáky školy, kterou reprezentují a která 
musí být obsažena v názvu posádky. Je povoleno mít v posádce max. 4 osoby z øad rodinných pøíslušníkù, pøátel nebo 
uèitelù školy. Závod je rozdìlen zvláš� pro základní a støední školy. Každá z posádek absolvuje 2-3 rozjížïky (dle poètu 
pøihlášených) a finále. Každá školní posádka bude odmìnìna vìcnými cenami.
Pohár firemních posádek
Týmy s minimálnì 4 pádlujícími ženami v posádce, pouze pro závodníky neregistrované v rámci Èeského poháru Draèích lodí 
(ženám a veteránùm nad 50 let úèast povolena i v pøípadì registrace v ÈP DL) závodících pod hlavièkou reprezentované firmy. 
Pohár posádek FUN
Týmy s minimálnì 4 pádlujícími ženami v posádce, pouze pro závodníky neregistrované v rámci Èeského poháru Draèích lodí 
(ženám a veteránùm nad 50 let úèast povolena i v pøípadì registrace v ÈP DL).
Pohár draèic
Týmy složené pouze z 20-ti pádlujících žen.

MISTROVSTVÍ ÈSDL 10+1

Premiér Mix FUN
Týmy s minimálnì 2 pádlujícími ženami v posádce. Tato kategorie je urèena pro amatérské posádky.
Premiér Mix Sport
Týmy s minimálnì 5 pádlujícími ženami v posádce. Tato kategorie je urèena pro výkonnostní posádky.
Premiér Woman
Týmy složené pouze z 10- ti pádlujících žen
Premiér Open
Pro kategorii neexistuje žádné omezení dle pohlaví a vìku. Vìtšinou je to kategorie pro mužské posádky.

Pøihlášky posádek k závodu je nutno zasílat pouze emailem na adresu:
 na pøíslušném formuláøi s vyplnìním názvu týmu a výbìrem 

kategorie.
Uzávìrka pøihlášek je ve .

TRÉNINKY
Každá pøihlášená posádka má nárok na 1 trénink ZDARMA. Pøi úhradì startovného do 1.6.2014 dostanete jako bonus další 1 
trénink zdarma.
Po dohodì lze poèet tréninkù rozšíøit. V takovém pøípadì je sazba jedné tréninkové hodiny 1.000,- Kè/posádka.
U školních posádek je sazba 500,- Kè/posádka.
Termíny tréninkù je nutno pøedem objednat a to pouze emailem: kvs.hranice@email.cz
Rozpis tréninkù bude uveden na www.kvshranice.kvalitne.cz

TRA� ZÁVODU
200m - startuje se z pevných startovacích blokù ve 4 dráhách. Cíl bude zaznamenáván digitální kamerou. Èasomíra

  elektronická.
1400m  - startuje se intervalovì dle umístìní na krátké trati.

BEZPEÈNOST
Za bezpeènost jednotlivých èlenù posádek odpovídá kapitán, který podpisem pøihlášky potvrzuje, že všichni jsou seznámeni s 
pravidly a propozicemi závodu, že všichni èlenové jejich posádky jsou plavci, nebo používají záchranné vesty a jsou v dobrém 
zdravotním stavu.
Poøadatel zajistí lékaøskou službu první pomoci.

PØIHLÁŠKY
 

kvs.hranice@email.cz

Ètvrtek dne 19. 6. 2014
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PARKOVÁNÍ Parkovištì dle plánku na www.kvs.hranice.kvalitne.cz.

OBÈERSTVENÍ Stánky s jídlem a pitím budou po celý den zajiš�ovat dostateèný pøísun tekutin a jídla.

SOCIÁLNÍ ZAØÍZENÍ V prostoru závodištì k dispozici mobilní WC a sociální zaøízení.

UBYTOVÁNÍ Stanování v areálu KVS zdarma.

DOPRAVA Na vlastní náklady a vlastními prostøedky.

OSTATNÍ Propozice byly schváleny na jednání pøípravného výboru FDLH a jsou závazné pro všechny
                                                    úèastníky závodu.
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