
PV, ČADL  a nejlepší klub vodních sportů KVS Praha zvou všechny své příznivce na 

 1. letošní závod seriálu DRAGON BOAT GRAND PRIX 2014  
a hlavně na oficiální ceremoniál slavnostního zahájení dračí sezóny v ČR  

 „Ash of the Dragon 2014“ 
 

 

Datum:   Pozor změna, je to dříve, už v sobotu 29. března 2014 !!!  
 

Místo:   řeka Vltava, loděnice KVS, http://www.kvspraha.cz/  
 

Kategorie:  závod MIX posádek dračích lodí, max. 20 pádlujících (z toho 4 ženy) + bubeník a kormidelník. 

Ceny: Atraktivní ceny pro první 3 nejrychlejší posádky  
 

Trať:   Typický „kvasácký“ 2kilák s 1 obrátkou na 2 kola: 1. rozjížďka na časy + 2. finále na pořadí. 
 

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

Předpokládaný  Závod je součástí tradičního, již 33. kanoistického memoriálu Dr. Karla Popela a roku oslav 

časový program:  90. výročí založení KVS! 

 První kanoistický start je v 10:00. Vyhlášení výsledků pak ve 13:00. 

Porada kapitánů dračích posádek ve 14:00 a následuje start 1. skupiny. 
 

Systém závodu:  Jede se závod na dlouhou trať s hromadným startem 4 lodí u loděnice KVS s 1 obrátkou okolo 

pilíře Barrandovského Mostu.  Dle dosaženého času budou nasazeny finálové jízdy, kde pak 

pořadí rozhodne o konečném umístění.   
 

Kulturní program: V průběhu celého sportovního dne vás bude hudebně a reprodukovaně provázet DJ v produkci 

Pražského Výběru, který bude mít v režii i následný klasický vodácký sud! 
 

 
Vyvrcholením kulturně-společenského bloku bude slavnostní ceremoniál 

PROBOUZENÍ ČESKÉHO DRAKA – zahájení letošní sezóny závodů dračích lodí! 
LIVE vystoupí progresivní formace FAST FALL DOWN a Oldík BAND! 

 

 
Takže opravdu zapálíme oheň, budeme popíjet lahodné sudové pivo, případně další osvěžující nebo 
hřejivé nápoje (podle počasí), opékat buřtíky a společně hodnotit zahájení letošní nejen dračí vodácké 
sezóny 2014. 
Kdo umí anebo chce, ať si vezme kytaru nebo další oblíbený hudební nástroj – bude se zpívat a tančit! 
 

 
Registrační poplatek : 5000,- Kč zahrnuje startovné, půjčení lodí a pádel, možnost koupit si občerstvení a účastnit se 

   

Pořadatel nabízí za režijní poplatek 1 700,- Kč zajištění zázemí posádky ve vlastním profi stanu s pivními sety na sezení. 

(Nějaký erár bude, ale jinak doporučujeme, zajistěte si vlastní přístřešky pro případ nepříznivého počasí…) 
 

 
Přihlášky emailem na: klimbera@dragonboat.cz  nebo na telefonu: 775 22 00 11 

Jméno posádky + jméno kapitána + kontaktní email + mobilní telefon 
 

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 

 


