VŠEOBECNÉ PROPOZICE ZÁVODŮ NA DRAČÍCH LODÍCH - 4. ROČNÍK!
Datum a místo:
13. - 14. 6. 2014 Stříbrné jezero (Sádrák)

Program:
Pátek 13. 6. 2014

8.00 – 14.00

Přebor základních, středních škol a učilišť.
Sobota 14. 6. 2014

9.00 - 17.00

Soutěže dospělých posádek, dětských domovů, handicapovaných sportovců. Jízdy pro všechny příchozí.

Plavidla:
2 barevně označené dračí lodě (20 pádlujících, bubeník na přídi určující rytmus a souhru posádky +
profesionální kormidelník dodaný pořadatelem). Lodě jsou stabilní a bezpečné, pádla krátká a lehká.

Kategorie:
a) Školní – střední školy a základní školy (u ZŠ doporučujeme věk 10-15 let)
- chlapecká, dívčí, smíšená (min. 4 dívky pádlují), 20ti členná posádka + bubeník + 4 náhradníci. Každé
družstvo má svůj název, dres a symbolickou vlajku. Mladiství startují povinně ve vestách. Je možné spojení
dvou nebo více škol – výhodnější finančně i organizačně. Např. 2x (15 dětí + 1 učitel).
b) Dospělí
- mužská, ženská a smíšená (min. 4 ženy pádlují).

Startovné (za celou loď):
Školní posádky: 1000,- Kč, dospělé posádky: 2000,-.
Startovné slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s touto akcí. Výtěžek bude věnován na přípravu
nevidomých posádek.
Částku uhraďte do úterý 10. 6. 2014 na číslo účtu pořadatele 258 360 505 / 0300.

Vlastní soutěž:
Nasedání v místě cíle za asistence pořadatelů, přejezd na start do protilehlé zátoky, 200m vytýčená trať.
Pádla, popř. vesty u dětí zajištěna. Rozpis bude vytvořen na základě přihlášek, které zašlete nejpozději do
úterý 10. 6. 2014. Každé družstvo absolvuje postupně 2 sprinty, součet časů určí postup do finálových jízd.
Vítězné posádky budou odměněny diplomy, medailemi a věcnými cenami.

Organizátor:
Občanské sdružení Přátelé dračích lodí Opava, Slezské gymnázium Opava, vodní skauti Poseidon.
Pořadatel nabízí zájemcům tréninkové jízdy na dračí lodi v úterý 3. 6. 2014 a 10. 6. 2014 a ve čtvrtek 5. 6. a
12. 6. 2014, vždy od 15.00 do 18.00, které jsou součástí startovného. Je nutné se předem domluvit!
Občerstvení zajištěno. Nezapomeňte na vhodné teplé oblečení a nepromokavou obuv. K dispozici bude
vojenský stan – šatna
S vodáckým Ahoj na Sádráku! zvou přátelé vodních sportů a dračích lodí obzvlášť.
Eda Volák - Vodák zodpovídá za bezpečný průběh závodů. Moderuje Luboš Rittmann. Počasí objednáno.
eddvard.volak@seznam.cz, www.edavolak-vodak.cz

