SKI KLUB PASTVINY POŘÁDÁ

AMATÉRSKÝ ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ
Memoriál Pepy Strnada
14. ROČNÍK

Termín závodu:

sobota, 21. srpna 2021

Místo závodu:

Pastvinská přehrada pod restaurací Na pláži.

Prezentace u restaurace Na pláži:

8.00 – 10.00 nebo
10.00 – 11.30 pro závodníky, kteří se nezúčastní tréninku.

Časový program: trénink (nepovinný)
9.00
porada kapitánů posádek
12.00
start první rozjížďky
12.30
Další časový a program systém závodních jízd bude upřesněn dle počtu posádek.
Kategorie:

A. Dračí loď pro 20 - ti člennou posádku bez rozlišení věku a pohlaví.
B. Dračí loď pro 20 - ti člennou posádku pouze ženy.
C. Firemní dračí loď pro 20 - ti člennou posádku bez rozlišení věku a pohlaví.
Kormidelníka zajistí pořadatel.

Startovné:

Kategorie A. a B.
Kategorie C.

4.000 Kč
5.000 Kč (možnost vyvěšení firemního baneru v místě závodu)

V případě zrušení závodu z důvodu případného vládního opatření v souvislosti s nemocí COVID 19 bude celé startovné
vráceno.
Výše uvedené startovné za loď zaplacené předem převodem do 17.8.2021. Startovné uhrazené po tomto termínu nebo
placené při prezentaci v hotovosti je o 500 Kč vyšší.
Startovné uhraďte na účet 1321267309/0800, variabilní symbol 2021 a do zprávy pro příjemce uveďte název posádky.
Potvrzení o platbě si vezměte s sebou na prezentaci.
V ceně startovného je zapůjčení dračí lodě, pádel a bubnu (dodá pořadatel). Každá posádka pojede jednu tréninkovou jízdu
a minimálně dvě závodní jízdy. Pro všechny jízdy jsou povolena pouze pádla dodaná pořadatelem!
Přihlášky:

On-line na www.dracilodepastviny.cz posílejte do 17.8.2021 nebo při prezentaci. Maximální počet startujících posádek je
35 lodí. Sledujte startovní listinu na www.dracilodepastviny.cz. Je možné, že bude předem všech 35 míst obsazených a tak
nebude možné se přihlásit na místě.

Trat závodu:

250 m, pod Restaurací Na Pláži.

Časomíra a výsledkový servis:
Občerstvení:

zajišťuje agentura MAREK KNEJZLÍK

Zajištěno přímo na pláži. Možno zakoupit v okolních restauracích.

Vyhlášení výsledků a ceny:
Bezprostředně po ukončení závodu v prostorách restaurace Na vleku. Přesný čas vyhlášení výsledků bude upřesněn.
Vyhlášeny budou:
3 nejlepší posádky z finálových jízd
3 nejlepší ženské posádky
3 nejlepší firemní posádky, SUD PIVA pro vítěznou firemní posádku
Cena pro nejatraktivnější posádku

-

Cena útěchy pro šnečí posádku

Po ukončení vyhlášení výsledků bude následovat večerní zábava se skupinou LERION – pro závodníky vstupné zdarma
Podmínky účasti: Každý účastník musí být dobrým plavcem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí! Dále budou závodníci a jejich doprovod
dodržovat všechna platná nařízení vlády v souvislosti s nemocí COVID 19.
Informace:

www.dracilodepastviny.cz

Jarda Vašina 775 393 231
e-mail: jaroslav.vasina@seznam.cz

Tomáš Strnad 777 771 681
e-mail: tomas@dracilodepastviny.cz

