
Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 
 

MĚSTO BEROUN & FITNESS TYRAN & DRAGONBOAT.CZ & RONNIE.CZ 

vás zvou na 9. ročník závodu dračích lodí 

„BEROUNSKÝ DRAK 2014“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a místo:  pátek a sobota 12.-13. září 2014, areál kempu města Berouna na řece Berounce nad hrází. 
    

Kategorie: DRAGON BOAT FUN – závod pro místní a firemní posádky, max. 20 pádlujících (z toho 4 ženy) 
+ bubeník – v rámci kategorie i závod o pohár starostky města Berouna. 

 

DRAGON BOAT FITNESS RACING - 1. ročník speciální kategorie pro fitness centra a firmy pod 
záštitou serveru ronnie.cz, max. 10 pádlujících + bubeník.   
(posilovny, taneční studia, zumba, výživa, wellness & spa a další)  
Možné startovat kombinovaně ve více kategoriích – pro info kontaktujte Tyrana! 

 

Trať:   Berounský sprint na 200 m. 
    

Lodě a pádla:  Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben, kormidla a kormidelníka! 
 

Předpokládaný časový program – POZOR – může se operativně měnit! 
 

Pátek  12.9.2014  Od 14 hod. otevřený areál kempu, od 16 hod. tréninky posádek  - Kdo dřív přijde, ten dřív jede! 
Večer od 18 zahajovací večer: BROUCI NA ZÁDECH a WANTED BANDITOS! 
Od cca 21:30 slavnostní ceremoniál „Probouzení berounského draka“  s ohňostrojem. 
Čekáme na tmu! 
 

Sobota 13.9.2014  Porada kapitánů v 9:00. 
 První start rozjížděk na 200m od 10:00 systémem min. 3 postupových jízd.  

Finálová jízda pak rozhoduje o konečném umístění v závodě.  
Vložený závod posádek partnerských měst Berouna cca v 15 hod. 
 

Další program: Po ukončení závodů dračích lodí soutěž na SUP – „CZECH PADDLE BOARD CUP“ – kategorie 
MUŽI/ŽENY/DĚTI.  
 

Ubytování & strava Na místě stánky s občerstvením – jídlo, pití. Ubytování indivindi.  Možnost stanování v campu. 
 

Registrační poplatek:  Pro posádku 6.000,- Kč, pro firemní tým na základě smluvního vztahu 10.000,- Kč + DPH zahrnuje 
následující: startovné týmu na závod dračích lodí, půjčení lodí, pádel a dozoru vyškoleného 
kormidelníka, vstup do areálu včetně instruktáže a tréninkové jízdy, večerní program. 

 

Přihlášky emailem na:  
http://www.dragonboat.cz/terminove_listiny/2014/169-9_berounsky_drak_2014_beroun_kemp/ 

nebo telefonicky na mobilu:  Pavel TYRAN Vrána: 602 33 05 05 
 



Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROČNÍKU 2014: 
 

Celá akce se koná za podpory města Berouna v rámci tradičních ,,HRNČÍŘSKÝCH BEROUNSKÝCH TRHŮ“ a 
,,DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“ v krásném a příjemném prostředí kempu BEROUN blízko městského centra, u 
řeky Berounky. Jde o největší akci města Berouna, kterou tradičně navštíví tisíce lidí! 
Nabízíme vám prezentaci Vaší firmy formou umístění loga a reklamního stánku přímo v areálu! 
 
Letos jsme pro vás připravili mnoho novinek, takže se budete mít opravdu na co těšit!  
Sledujte web a facebook, kde vám budeme postupně servírovat další informace ohledně programu a 
osobností, které můžete osobně poznat a vidět v akci na dračích lodí letos v Berouně.  
 
Zatím prozradíme jen dvě celebrity fitness a kulturistiky: Radek Hadrovský a Tomáš Bureš!  
 

Berounský festival dračích lodí 2014 vám v průběhu celé akce nabídne: 
 
ATRAKCE - pro děti a dospělé vám po celou dobu akce nabídne LUNAPARK KAISER ( autodrom, malý a velký 
řetízkový kolotoč, střelnici, dětský kolotoč) a k tomu skákací hrady, nafukovací balónky, cukrovou vatu a také 
možnost využít místní dopravní hřiště. 
 
RELAXAČNÍ ZÓNA - nafukovací whirlpooly, masáže a další vychytávky. 
 
OBČERSTVENÍ - pivní festival vybraných malých pivovarů, kulinářské občerstvení a speciality, KOFOLA (nealko 
a energy drinky), bar RUMAKO (fantastické rumy z Karibiku, míchané drinky) 
 
VYSTOUPENÍ - letos zajistí naše ikony sportu z oblasti FITNESS, KULTURISTIKY, CROSSFITU, BOJ. SPORTŮ, 
které uvidíte na vlastní oči v posádkách dračích lodí. 
 
KONCERTY - berounská rocková kapela „BROUCI NA ZÁDECH“, rock-blue-grass-country music  kapela 
„WANTED BANDITOS“. 
 

VSTUP na celou akci a do areálu pro veřejnost ZDARMA! 
 

Další info najdete průběžně na: 

www.tyran.cz, www.ronnie.cz, www.dragonboat.cz 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Žádáme účastníky akce, aby si do areálu nedonášeli ke konzumaci vlastní jídlo a pití. 
Součástí akce bude PIVNÍ FESTIVAL a bohaté OBČERSTVENÍ !  

Děkujeme za pochopení !!! 
 

 


