LIPENSKÝ DRÁČEK
6. ročník
Závody dračích lodí pro školní kolektivy

Pořadatel:
Technické provedení:

Česká Asociace Dračích Lodí - ČADL
Oddíl Modré rybičky, OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice

Termín:

pátek 17. května 2019

Místo:

Loděnice Lipno a Kemp Modřín, Lipno nad Vltavou GPS: 48°38'12.829"N,
14°12'26.003"E

Ředitel závodu:

Jitka Šefránková

Informace:

Mobil: +420 602 303 650
E-mail: info@modrerybicky.cz
Web: www.hanace.info
Facebook: www.facebook.com/HANACE

Zástupci ČADL:

Petr Klimbera Klíma

Kategorie:

kategorie A) ve věku 10-15 let
kategorie B) ve věku 15-18 let
tým může být složen v libovolném poměru chlapci/dívky
18-20 pádlujících + 1 bubeník
pro kormidlování budou zajištění proškolení kormidelníci, kteří
zároveň plní funkci instruktorů.

Přihlášky:

Formulář přihlášky naleznete na konci tohoto dokumentu nebo na
www.hanace.info.
Vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku prosím naskenujete a
zašlete mailem na info@modrerybicky.cz
Přihláška musí být doručena nejpozději do pátku 3. 5. 2019.

Přihlášené posádky:
Startovné:

Přehled již přihlášených posádek bude průběžně na webu www.hanace.info
1000 Kč za posádku
Startovné je splatné hotově na místě prezence v pátek 17. 5. 2019
V ceně startovného je zahrnuto:
možnost tréninku v pátek ráno přímo v areálu závodu
zapůjčení veškerého vybavení (loď, pádla, plovací vesty)
zajištění kormidelníka

Vybavení:

Pořadatel zajistí loď, pádla, plovací vesty a kormidelníky/instruktory.
Stačí si vzít pouze oblečení na loď
(doporučujeme kraťasy a tričko nebo dres v týmových barvách).

Bezpečnost:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za děti po dobu akce odpovídá jejich pedagogický dozor!
závod bude realizován za pomocí partnera dlouhodobě činného v
tomto sportu (ve spolupráci s ČADL – Česká asociace dračích lodí)
pro kormidlování budou zajištěni proškolení kormidelníci, kteří
zároveň plní funkci instruktorů
všechny děti musí mít na sobě při vstupu na loď plovací vestu
plovací vesty zajišťuje pořadatel
Pořadatel si vyhrazuje právo neukázněné posádky kdykoli
vykázat ze závodiště a ukončit tak jejich závodní snažení.

Doplňující informace:

dopravu na závodiště a stravování dětí si zajišťuje každý tým
individuálně!!!
možnost občerstvení, WC a sprchy - přímo v areálu Loděnice Lipno
s každým týmem musí přijet minimálně jeden dospělý dozor
soutěžní pravidla budou vysvětlena kapitánům přihlášených týmů
(pedagogický doprovod) při prezenci
při špatném počasí bude k dispozici tělocvična, šatna a sprchy v
loděnici Moderátorem celé akce bude Walter Knösel.

Občerstvení:

- restaurace přímo v Loděnici Lipno - www.lodenicelipno.cz
Jaroslav Novotný (Tel.: 774 892 985)
- BLUE Lipno restaurant - www.lipnopoint.cz
Tomáš Martykán (Tel. 725 815 305)
Větší množství porcí je potřeba telefonicky objednat.

Předběžný časový
harmonogram:

9:00 - 10:30
- tréninky a odborná instruktáž (každá posádka cca 20 minut)
9:00 - 10:30
- prezence účastníků, kontrola přihlášek a úhrad startovného – vyřizují kapitáni
týmů (pedagogický doprovod)
10:45 - 15:00 závod školních týmů - 200m
Po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání cen vítězům!!!

Dragonboating neboli pádlování na dračích lodích pochází z Číny, kde má už 2000letou tradici. Dračí loď je
nepřehlédnutelná, měří 12,5 m, pádluje na ní 18-20 osob (10 napravo, 10 nalevo), má svého kormidelníka
a bubeníka, který udává rytmus pádlování. Kouzlo dračích lodí spočívá především v jednoduchosti pohybu,
v týmovém duchu a v atmosféře. Během několika minut se naučí pádlovat i úplný začátečník. V současnosti
se v České republice tomuto sportu věnuje zhruba 50 profi týmů a cca dalších 225 amatérských týmů, což
je kolem 7 000 aktivních „draků“ všech věkových skupin. Závody dračích lodí jsou velice zajímavé pro média
a rok od roku přitahují i další diváky.

www.hanace.info
www.facebook.com/HANACE

LIPENSKÝ DRÁČEK
6. ročník závodů dračích lodí pro školní kolektivy areál
Loděnice Lipno, kemp Modřín - Lipno nad Vltavou
pátek 17. 5. 2019

PŘIHLÁŠKA
Název školy: …………………………………………………………………………………………………………
Adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………..
Název týmu:………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon:………………………………………………
E-mail..……………………………………………
Počet dětí v týmu:
(18-20 pádlujících + 1 bubeník – vyplňte prosím jejich celkový součet…………….
Jméno a příjmení kapitána týmu:
(odpovědné osoby zajišťující pedagogický dozor v den závodu. Alespoň 1 osoba za tým!)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní mobil na kapitána týmu:
(bude sloužit pro operativní spojení pořadatele s vedoucím týmu v
průběhu konání akce)
............................................................................................…………………………….............................................
Bezpečnost dětí:
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- Za děti po dobu akce odpovídá jejich pedagogický dozor!
- závod bude realizován za pomocí partnera dlouhodobě činného v tomto sportu
(ve spolupráci s ČADL – Česká asociace dračích lodí)
- pro kormidlování budou zajištěni proškolení kormidelníci, kteří zároveň plní funkci instruktorů - všechny děti musí
mít na sobě při vstupu na loď plovací vestu
- plovací vesty zajišťuje pořadatel
- Pořadatel si vyhrazuje právo neukázněné posádky kdykoli vykázat ze závodiště a ukončit tak jejich závodní
snažení.
V……………………………………………….. dne…………….

……………………………………………………………….......
Razítko a podpis odpovědného zástupce školy

……………………………………………………………….......
Podpis kapitána týmu
(osoby odpovědné za pedagogický dozor)

Vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku prosím naskenujete a zašlete mailem na info@modrerybicky.cz

