Invitation til
12. Rostocker Indoor- Cup i Dragonboat !
Hvornår ?

13. januar 2018
Adgang:
Team captains´ meeting:
Start første löb ca.:

fra kl. 9.00 til ca. kl. 18.00
fra kl. 8.30
kl. 9.00
kl. 9.15

Hvor ?

Hallenschwimmbad Neptun
Kopernikusstraße 18
18057 Rostock

Hvorfor ?

 Højdepunkter fra året der gik på storskærm
 Shows i pauserne
 Opvisninger og underholdning i et separat springbassin samtidig
med konkurrencerne (staffetter…. Små kajakker…. Mm.!)
 Mad og drikke kan købes direkte i svømmehallen (også shop m
våddragter, kajakker mm fra ”Paddel-Center”)
 et fedt og samtidigt hyggeligt vinter dragebådsevent, på 12.
år!

Hvem ?

Arrangør:
SV Breitling e. V.
Schmarl-Dorf 15 d
18106 Rostock
indoorcup-rostock@sv-breitling.de

Hvad ?

Klasser / maksimale antal hold:
Mix
Mix ungdom
Open
Ladies

40 hold
10 hold
15 hold
15 hold

Løbsregler
tilpasset
båd
pagaj

Hvordan ?

Holdsammensætning
Holdstørrelse
OBS!!
Mix
Ungdom
Open
Ladys
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EDBF / DDV
bliver stillet til rådighed
bliver stillet til rådighed
egen pagaj tilladt på egen risiko

maks. 8 roere, gælder i alle klasser
maks.. 2 udskiftere pr hold !!
min. 4 kvindelige roere
Ingen deltager må være fyldt 18 år
frit, maks. 8 roere
kun kvindelige roere

Pris ?

Startgebyr
alle klasser:
Startgebyr Ungdom (nedsat)

90,00 € pr hold
50,00 €

Startgebyret skal overføres hurtigst muligt efter modtagelsen af en
bekræftelse, ellers bortfalder pladsen.

VIGTIGT ! Sådan tilmelder I jer:
 I tilmelder jer per e-mail via:
indoorcup-rostock@sv-breitling.de
(her kan I også stille alle spm. vedr. stævnet)
 Vi undersøger om der stadig er ledige pladser
 Vi sender en bekræftelse
 I overfører startgebyret indenfor 10 dage og senest inden den
deadline som sendes med bekræftelsen (Hold som ikke betaler
indenfor fristen mister deres plads!)
 Vi glæder os til at se jer ;)

„Det med småt“

Svømning: Deltagere bekræfter at de er i stand til at svømme 100
meter påklædt.
 Deltagere bekræfter at de deltager på egen risiko og at
arrangørerne ikke er ansvarlige for evt. skader.
 Medierettigheder: ved tilmeldingen giver deltagerne
arrangørerne alle rettigheder til fotos og videoer som måtte
blive optaget under stævnet.
 Antallet af pladser er begrænset, og der er ingen garanti for en
plads. En plads er først garanteret efter modtagelse af en
bekræftelse fra arrangørerne.
 Hold som ikke overfører startgebyret fuldt ud, eller rettidigt, har
intet krav på en plads ved stævnet, selvom de måtte have
modtaget en bekræftelse.
 Hold som har modtaget en bekræftelse og som melder afbud frem
til og med d. 25.12.2017 får startgebyret refunderet, minus et gebyr
på 5 euro.
 Hold som melder afbud fra d. 26.12.2017 får ikke refunderet
startgebyret.
 Afbud skal meldes skriftligt: og være arrangørerne i hænde senest
d. 25.12.2017 kl. 24:00.
 Samtlige anvisningerne fra stævnets officials skal følges
øjeblikkeligt.
 Der er fri entre for op til 10 holddeltagere pr Team.
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