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V. Festival Dračích lodí a Burčákfest Znojmo 2012 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODU: 

 

Celý program festivalu:               čtvrtek  27.9.2012  závody školních posádek  ZŠ; 

pátek    28.9.2012   závody smíšených dvojic na cestovních          

              kanoích pro veřejnost;                                           

závody rychlostní kanoistiky; 

oficiální tréninky dračích posádek; 

    sobota  29.9.2012  hlavní program - viz.níže; 

.      .      . 
Datum:     sobota 29.9.2012 

Místo:    řeka Dyje pod Sedlešovickým mostem (přímo ve Znojmě, vedle 

     městské plovárny a Louckého kláštera), přírodní areál dračích sportů 

Vybavení závodiště:       každý tým bude mít k dispozici svůj stan pro přípravu a převlečení 

Trať:                         200m , večerní závod na 50m 

Startovné:                       5 000,-Kč za posádku 

Doprovodný program:   slavnostní zahájení, nástup posádek, večerní program  

    BURČÁKFEST v Louckém klášteře - www.burcakfest.cz  

Ubytování:      Pro zájemce o ubytování bude k dispozici areál loděnice TJ Znojmo 

Přihlášky:        knznojmo@email.cz  

Pořadatel:   Asociace vodních sportů Znojmo, www.kanoe-znojmo.cz 

Časový program:  8.00 - 10.00           Tréninkové jízdy  

9.30                    Porada kapitánů  

10.15                       Slavnostní zahájení festivalu 

10.45 - 16.45  Neoficiální„Mistrovství Světa“ amatérů,   

16.45 - 17.15           Vyhlášení výsledků 

18.00 Zapálení vatry 

http://www.burcakfest.cz/
mailto:knznojmo@email.cz
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18.00 - 19.30         Večerní gladiátorský souboj dračích posádek 

na osvětlené trati 50m 

                                        20.00                  Ohňostroj       

20.00 Dračí párty u centrálního stanu s živou  

 

Lodě a vybavení:         pořadatel zajišťuje lodní park a veškeré vybavení pro závod,                                 

 

Kategorie:   

Neoficiální MS amatérských posádek na 200m:   MIX  (min. tři pádlující ženy) 

                                                           ŽENY  (jen pádlující ženy) 

Večerní závod na 50m:                    OPEN   (bez omezení)       

Trať závodu: 200 m – 3 až 4 vybójkované dráhy. K dispozici budou dvě sady lodí a 

pádel, pevný start, cílová kamera  

Výsledky:    budou zveřejňovány v co nejkratším časovém úseku na tabuli.  

Občerstvení:   na závodišti bude zajištěno občerstvení s burčákem, jídlem a nápoji 

ve velkokapacitním stanu.                                           

WC:     mobilní WC v prostoru závodiště. 

Parkování:                         zdarma na velkokapacitním parkovišti městské plovárny cca 50-100m 

od závodiště.   

Startovné zahrnuje:  30 ti minutová tréninková jízda s instruktorem - kormidelníkem 

zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, 

pádla, kormidla atd., pro trénink i vlastní závod 

závod „Mistrovství světa“ a večerní závod na 50m 

vyhlašovací ceremoniál  

zvýhodněná vstupenka na Burčákfest 2012 

 

Pravidla:  

 V závodě o titul neoficiálního amatérského Mistra Světa budou posádky závodit v kategorii 

Mix a Ženy. Každá posádka si vybere existující zemi, kterou bude reprezentovat. Součástí je i jakékoli 

viditelné označení „reprezentačních dresů“.  

Závodní postupový klíč bude stejný jako na závodech Grand Prix (Rozjížďka, Opravná jízda, 

Semifinále, Finále). 

Ženské posádky budou závodit samostatně, klíč bude určen na základě počtu přihlášených posádek.  

Každá posádka tak absolvuje min. 3 jízdy.     

Vyhodnocení:  

Vítěz získá  - neoficiální  titul a pohár amatérského Mistra Světa (Mix, Ženy) 

Posádky na 1. až 3. místě získají „mistrovské“ medaile pro každého člena posádky (Mix, Ženy) 

Každá zúčastněná posádka obdrží za své umístění památeční keramickou medaili.  
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 Večerní závod za umělého osvětlení na 50m: 

Závodit může jakákoli posádka bez omezení. V případě dostatečného počtu přihlášených ženských 

posádek bude vypsána i kategorie žen. V jedné rozjížďce proti sobě pojedou vždy jen dva týmy. 

Postupový klíč bude klasický „tenisový“pavouk (play OFF), kdo zvítězí – postupuje, kdo prohraje, 

končí.  Start: bude z pevných bloků. Cíl: pod mostem úderem pádla do zavěšeného zvonu.  

Úder do zvonu bude moci provést jen jeden předem určený pádlující člen posádky (vyberou si ho sami 

závodníci  a sami si určí, v které části lodi bude sedět). Tento závodník bude označen reflexní vestou 

(dodá organizátor). Cílem se rozumí okamžik úderu pádla do zvonu určeným „pádlařem“. 

Trať bude osvětlena loučemi na vodě a umělým osvětlením ze břehu. 

Vyhodnocení: 

 Vítěz bude dekorován hned na mole, po dojezdu finálové jízdy. Získává pohár a věcné ceny. 

Poražený finalista získá pohár za druhé místo a věcné ceny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Ceny:      Věcné ceny pro všechny dekorované posádky dodává   

ZNOVÍN ZNOJMO a.s. 

Více informací:    www.kanoe-znojmo.cz, knznojmo@email.cz, GSM: 602 499 498  

http://www.kanoe-znojmo.cz/
mailto:knznojmo@email.cz

