Propozice závodu
Název závodu:

Otrokovická ZUBR desítka 2017



Součást seriálu Mistrovství dračích lodí ČR / Torrsen Cup 2017
Akce probíhá pod záštitou Města Otrokovice a v rámci
Otrokovických letních slavností

Pořadatel:

DRAGON BOAT EVENTS

Termín:

Sobota 15. července 2017

Lokalita:

Štěrkoviště Otrokovice
http://www.mapy.cz/s/7omO

Manažer závodu:

Lucie Kotoučová

Přihlášky:

do 7.7. 2017
Přihlášky zasílejte přes webový formulář:
http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska

Tratě:

200m – vybojkované dráhy, start z pevných startovacích bloků
Dračí biatlon – jízda na dračí lodi + střelba z pistole

PROPOZICE BIATLON

Trať:

600m
3x 200m okruh + 2 střelecké položky

Popis závodu:










Závod se startuje mezi startovními bójemi.
V jedné jízdě pojedou 2 lodě, mezi kterými bude interval 20 vteřin.
Nasazení do jednotlivých jízd se určí dle pořadí závodu na 200m.
Závod se jede na 3 kola (jedno kolo měří 200m + obrátky). V prvním a druhém kole je
vložena střelba z airsoftové zbraně na biatlonový terč.
Střelec musí být pádlující. Každou z obou střeleckých položek musí provádět někdo jiný.
Při každé střelbě je možné zasáhnout 5 terčů. Každý střelec má k dispozici 8 nábojů.
Dle počtu nezasažených terčů musí posádka objet tzv. trestné bóje umístěné za bójí
základní obrátky – viz plánek. 1 nezasažený terč = objetí 1 trestné bóje navíc, 2
nezasažené terče = 2 trestné bóje navíc, atd.
1 trestná bóje = 20m navíc (tam a zpět)
O pořadí v závodu rozhoduje celkový dosažený čas.

Trénink střelby:

Nácvik střelby na terč bude pořadatelem umožněn v den závodu od 13:00
do 14:00. Střelbu si mohou vyzkoušet oba střelci.

Výsledky:

Dekorováno bude prvních 6 posádek z každé kategorie. První 3 posádky
obdrží vítězné poháry či plakety, 4. – 6. posádka obdrží diplomy a drobnou
pozornost.

Přihlášky:

Počet míst je omezen.
Do závodu bude zařazeno prvních 30 přihlášených posádek.

Kategorie Biatlon
Kategorie

Složení posádky

Trať

Poznámka

MIX FUN*

10 pádlujících

Biatlon

je kategorií pro týmy bez závodních zkušeností
pádlující s plastovými pádly (např. místní týmy –
MIX FUN, firmy – MIX FUN FIRMY, apod.)

Biatlon

je kategorií pro týmy se závodními zkušenostmi
pádlující s dřevěnými nebo uhlíkovými pádly

Biatlon

je kategorií pro týmy, kde všichni členové týmů
jsou pouze ženy

(minimálně 2 ženy); 1 bubeník
MIX

10 pádlujících
(minimálně 4 ženy); 1 bubeník

ŽENY
*Posádka

10 pádlujících; 1 bubeník

složená pouze z žen bude zařazena a vyhlašována v rámci kategorie MIX FUN.

Kategorie 200m
Kategorie

Složení posádky

Trať

Poznámka

MIX FUN*

10 pádlujících

200m

je kategorií pro týmy bez závodních zkušeností
pádlující s plastovými pádly (např. místní týmy –
MIX FUN, firmy – MIX FUN FIRMY, apod.)

200m

je kategorií pro týmy se závodními zkušenostmi
pádlující s dřevěnými nebo uhlíkovými pádly
je kategorií pro týmy, kde všichni členové týmů
jsou pouze ženy
je kategorií pro mužské posádky

(minimálně 2 ženy); 1 bubeník
MIX

10 pádlujících
(minimálně 4 ženy); 1 bubeník

ŽENY

10 pádlujících; 1 bubeník

200m

OPEN

10 pádlujících; 1 bubeník

200m

* V rámci MIX FUN jsou přihlášené FIRMY vyhlašovány samostatně.

Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem. Vlastní kormidelník je dovolen.

Startovné:
Kategorie

do 7.7.2017

po 7.7.2017

MIX FUN

2600,-

3000,-

MIX

2600,-

3000,-

ŽENY

2600,-

3000,-

OPEN

2600,-

3000,-

Startovné je možné uhradit na účet u ČS 3220033369 / 0800
100Kč ze startovného každé posádky věnujeme pro Nadaci Petra Koukala „STK pro chlapy“

Startovné zahrnuje:





Vlastní startovné týmu na závod dračích lodí na všech tratích
30-ti minutová tréninková jízda s instruktorem – kormidelníkem
Zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, bubnu, kormidla,
airsoftové zbraně, instruktora pro trénink i vlastní závod
Vstup do areálu, včetně instruktáže a tréninkové jízdy – nutné objednat předem!
Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění záchranné služby
Ceny pro vítěze



Startovné nezahrnuje parkovné, ubytování a stravování





Orientační program závodu:
Datum

Čas

Program

Místo

Poznámka

Štěrkoviště

Trénink nutné objednat dopředu

Pátek
14.7.

od 12:00

Tréninky pro posádky

přes webové stránky

Sobota
15.7.

8:00 – 8:30

Porada kapitánů

Štěrkoviště

15.7.

8:30 – 15:00

Závod 200m

Štěrkoviště

15.7.

13:00 – 14:00

Trénink střelby

Štěrkoviště

15.7.

15:30 – 18:00

Biatlon

Štěrkoviště

15.7.

18:15 – 18:45

Slavnostní vyhlášení

Štěrkoviště

Hlavní stan

Místo bude upřesněno
moderátorem v průběhu dne

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Tréninky
Datum a čas

Místo

Cena

14.7.2016 od 12:00

Štěrkoviště Otrokovice

Zdarma v rámci startovného

dle domluvy od 3.7.2016

Dle domluvy

450Kč / trénink

Občerstvení:

Zajištěno pořadatelem

Parkování:

Parkovací místa v blízkosti závodiště

Ubytování:

www.sosotrokovice.cz

Stanování:

Stanování v areálu Štěrkoviště není povoleno.

Bezpečnost:
Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni. Kapitáni posádek jsou povinni dodat
pořadateli podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení automaticky vygeneruje webová stránka. Po potvrzení přihlášky je
prohlášení zasláno do emailu – kapitán je povinen takto zaslané prohlášení podepsat a jeho sken odeslat zpět pořadateli.

Pořadatel zajistí lékařskou službu první pomoci.
Konzumace vlastních alkoholických nápojů je zakázáno. Posádka, která nebude toto pravidlo
respektovat, bude penalizována = k dosaženému času jí bude přičteno 30 sekund.
Kontakt:
Telefon:

+420 602 765 002

Email:

info@dragonboatevents.cz

Web:

www.otrokovickadesitka.cz

DRAČÍ BIATLON
5

4

3

TRESTNÉ
BÓJE

2

1

ZÁKLADNÍ
BÓJE

START / CÍL

STŘELBA

1.,3. a 5. OBRÁTKA

2 položky

2. a 4. OBRÁTKA

START – 1.obrátka (kolem základní bóje) – 1.střelba – 2.obrátka – 3.obrátka (bóje dle
nesestřelených terčů) – 2.střelba – 4.obrátka – 5.obrátka (bóje dle nesestřelených terčů) - CÍL
Cíl – je nutné projet mezi cílovými bójemi
Časomíra začíná běžet protnutím startovní linie

