8. ro ník závod malých dra ích lodí
Kada ský Drak 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na již 8. ro ník závod malých dra ích lodí - Kada ský Drak 2019.
Letos se závod uskute ní za podpory M sta Kadan , eského olympijského výboru,
US v rámci projektu Sportuj s námi, eského svazu dra ích lodí , TJ Vodní sporty Kada z.s.
a Dra ích lodí Nymburk z.s.

Termín závod :31.05.2019 + 01.06.2019

Lokalita: Sportovní areál – p ehrada Kada ský stupe – Lod nice TJ Vodní sporty Kada z.s.

TJ Vodní sporty Kada z.s.
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Závodit se bude v již ov ených kategoriích:
FUN I

otev ená kategorie – firemní posádky

FUN II

otev ená kategorie – firemní posádky

SPORT I všeobecná kategorie aktivních sportovc
SPORT II kategorie aktivních sportovc – vodní sporty
OPEN I

otev ená kategorie amatérské kluby

OPEN II

otev ená kategorie amatérské kluby

PREMIER OPEN otev ená kategorie bez omezení
WOMEN I kategorie ist ženské posádky – sportovní
WOMEN II kategorie ist ženské posádky – amatérské

Jak sestavit tým:
Tým se skládá z 11 závodník (10 lidí pádluje a jeden udává tempo údery do
bubnu), možností jsou také náhradníci, tým m že mít maximáln 15 závodník . Podmínkou je, že
v posádce musí pádlovat minimáln 2 ženy.
( Mimo kategorie WOMEN )
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Jak bude závod probíhat:
Závodit se bude na trati dlouhé 200m. V jedné jízd pojedou najednou
3 týmy. Každý tým pojede 3 jízdy. Závodní systém bude sestaven dle po tu p ihlášených posádek
v jednotlivých kategoriích. Závod bude probíhat dle pravidel SDL.

Jak natrénovat:
Každý p ihlášený tým má možnost jednoho tréninku v délce trvání cca 1 hod
v míst konání závod . Tréninky budou probíhat od 20.04. 2019 až do termínu závod tj. 31.05.2019
každý týden v úterý, tvrtek a pátek. Trénink nutno objednat na tel: 606/383445 – p. Stanislav
Hamák, nebo e-mailu: dracikadan@seznam.cz

Odm ny pro vít ze: První t i místa v každé kategorii budou odm na medailemi a pohárem.
Každý tým, který se umístí na 1. – 5. míst dostane ur itý po et bod (1. místo 8 bod , 2. místo 5
bod , 3. 3 body 4. 2 body a 5. 1 bod). Posádky s nejvyšším po tem nasbíraných bod , umíst né na
1.-3.míst , obdrží pohár.

Bezpe nostní podmínky:
Všichni p ihlášení žáci spl ují bezpe ností p edpisy: Každý žák musí být
plavec a uplavat min. 100m. Pro závod budou p ipraveny plovací vesty od po adatele. Všichni
astníci závodu se budou ídit pokyny organizátor závodu.

Co k závod ní pot ebujete: Po adatel zajiš uje veškerý servis pro závody. Lod , pádla, vesty apod.
Vy si s sebou vezm te „jen“ dobrou náladu vít zného ducha a možná oble ení na p evléknutí pro
závodníky, p eci jen d láme vodní sport.
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Co za to od Vás chceme? „Jen“ podporu Vaší školy na t chto závodech. P ihlaste co nejvíce
tým z Vaší školy. Celý projekt je financován m stem Kada , eským olympijským výborem a eskou
asociací dra ích lodí. Ú ast, i p ípadnou neú ast Vaší školy na t chto již legendárních závodech,
nám sd lte do 10.5.2019 na: dracikadan@seznam.cz , více info na tel 605 154 263

Za organiza ní tým
Jaroslav Voltr – TJ vodní sporty Kada z.s.
Martin Drahokoupil – Dra í lod Nymburk
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