REPREZENTAČNÍ DRES

Pravidla pro zařazení posádek do kategorií:

Každá posádka startující v hlavním závodě
„NEOFICIÁLNÍHO
AMATÉRSKÉHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA na trati 160m“ si vybere
současnou či v minulosti existující zemi,
kterou bude reprezentovat a uvede ji v
přihlášce vedle svého názvu týmu.
Součástí hry je viditelné označení dresů v
rozsahu dle uvážení posádky (postačí např.
vlaječka na tváři, samolepka na obvyklém
dresu, šátek, čelenka a podobně). Každou
zemi může reprezentovat jen jedna posádka.

OPEN
na základě přihlášky
ŽENY
na základě přihlášky
FIRMY… na základě přihlášky
FEST
viz. pravidla repre dresů
MIX
po prvním kole na základě výkonosti posádek rozdělí rozhodčí kategorii MIX na
dvě skupiny:
Amateur zkušenější posádky
Fun
veřejnost

Posádky v kategorii FIRMY si mohou vybrat,
zda budou startovat ve vlastních firemních
dresech nebo si také vyberou některý
reprezentační dres.
Z výběru jsou vyřazeny státy:
Česká republika a Slovensko.
Vyhlášení Nejoriginálnějšího dresu:
součástí slavnostního vyhlášení výsledků
Festivalu bude vyhodnocení tří posádek s
nejlépe provedenými reprezentačními dresy.
Tyto posádky získají památnou skleněnou
plaketu a věcné ceny od společnosti Znovín
a.s. Nejlépe vyhodnocená posádka navíc
získává od pořadatelů startovné zdarma pro
další ročník 2019.
Posádky jenž nebudou reprezentovat žádný
stát nebo nebudou mít označeny dresy
reprezentačními znaky vybraného státu
budou po prvním kole závodu zařazeny do
kategorie FEST (netýká se kateg. FIRMY), kde
pojedou o pohár města Znojma. Tato kategory
bude uskutečněna v případě 3 a více posádek.

KATEGORIE






OPEN sport mix
MIX amateur / MIX fun
ŽENY
FIRMY a ORGANIZACE
FEST (bez repre dresu)

DRAČÍ BIATLON
Lodě startují po trojicích od pevného
startovního bloku. V každé lodi bude k
dispozici luk a tři šípy. Střelec bude na pozici
háčka (na první lavici) a bude během závodu
pádlovat. Posádka od startu překoná trať
160m kde se v „cíli“ dotkne úderem pádla
pádlujícího cílového zvonu což je první část
tratě. Po doteku zvonu se posádka couváním
vrátí k v dráze instalovanému nafukovacímu
člunu, do kterého vhodí dva gumové kroužky
a posádka dále vyráží vpřed k místu, které
vymezuje oblast pro střelbu z luku. Tato
oblast je ve směru jízdy ukončena cílovou linií
(provazem napjatým v úrovni lodí přes řeku),
které se lodě nesmějí dotknout. Z tohoto
prostoru zahájí střelec dle svého uvážení
střelbu na terč. Cíl je určen výstřelem
posledního šípu a zvednutím ruky střelce jako
signálu k ukončení střelby. Každý trefený šíp
do terčovnice znamená příslušnou časovou
bonifikaci. V případě trefeného jednoho
kroužku do člunu následuje penalizace a
v případě obou netrefených kroužků je
diskvalifikace. Vyhlašují se první tři místa v
kategoriích MIX (spojené kategorie OPEN, MIX
FIRMY) a ŽENY.
Do závodu jsou posádky nasazovány losem,
který proběhne na poradě kapitánů.

NEOFICIÁLNÍ AMATÉRSKÉ
MISTROVSTVÍ SVĚTA ZNOJMO 2018
Každá posádka absolvuje 3 kvalifikační jízdy na
trati 160m a 1 finálovou jízdu dle
postupového klíče uvedeného samostatně.
Závodí se ve třech drahách. První jízda je
zároveň součástí závodu v Dračím biatlonu.
Titul Neoficiálního amatérského Mistra světa
se uděluje v kategoriích ŽENY, MIX amateur,
MIX fun a OPEN. Kategorie FIRMY získávají
ocenění nejlepší Firma roku 2018.
Titul Neoficiálního amatérského Mistra světa
získají jen ty posádky, které se v příslušné
kategorii umístí na prvním místě a současně
bude jejich dres organizátory vyhodnocen
v průběhu
závodů
jako
dostatečně
reprezentativní vybrané země. V případě, že
dres některé z vítězných posádek bude jen
drobně označen příslušným státem (např.
vlaječka na tváři, samolepka na obvyklém
dresu, šátek, čelenka a podobně) nezíská
posádka Titul Neoficiálních amatérských
Mistrů světa, ale obdrží medaile festivalové
v příslušné kategorii.
Titul světových šampiónů tak není zadarmo.
Každá zúčastněná posádka závodů obdrží za
své celkové umístění památeční keramickou
medaili.
Start závodu bude z pevných kovových bloků
a cíl závodu bude úder pádlem kteréhokoli
pádlujícího člena posádky do zvonu.
Ve finálových jízdách kategorie OPEN budou
na lodích instalovány vlajky skutečných
států, z kterých posádky pocházejí.

GLADIÁTORSKÝ ZÁVOD
V jedné jízdě proti sobě pojedou vždy dva
týmy. Postupový klíč je KO systém. Do závodu
se kvalifikuje prvních 14 týmů dle časů
dosažených ve finálových jízdách na trati
160m napříč všemi kategoriemi vyjma
kategorie ŽENY. 6 nejrychlejších pojede
rovnou finálové kolo. Dalších 8 v pořadí
absolvuje nejprve kvalifikační kolo, přičemž
dva nejlepší postoupí do finálového kola. Na
vodě tak bude současně 8 posádek.
V jednotlivých kolech se nevysedá, ale bojuje
se do konečného vítězství. V klasifikačním
kole se jedou „střety“ na jedno vítězství. Ve
finálovém kole se jede na dvě vítězství
s výjimkou posledního finálového střetu, kde
se opět jede na jedno konečné vítězství.
Obsazení v lodi je otevřené a neřeší se počet
žen ani mužů. Každá posádka co ke
Gladiátorskému klání nastoupí, pojede
minimálně dva střety. Pokud se některá z
posádek nominovaných z tratě 160m k závodu
nepřihlásí, může ji nahradit další posádka
v pořadí. Trať je dlouhá cca 50m. Cíl nastává
úderem dlouhého kopí 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 (označení dodá organizátor,
vesta a helma). Cílem se rozumí okamžik
úderu kopím do zvonu předem určeným
pádlařem. Trať bude osvětlena na vodě
svítícími bójemi a umělým osvětlením ze
břehu.

