
           
 

MISTROVSTVÍ ČR DRAČÍCH LODÍ 

NA DLOUHÉ TRATĚ 
 

 
 
Vážení dragoni, 
 
jménem Dragon teamu Nymburk a ČADL si Vás dovolujeme v rámci jubilejního 10. ročníku 
České poháru pozvat na Mistrovství České republiky dračích lodí na dlouhé tratě.  

I vzhledem k tomu, že historicky první závod Českého poháru dr. lodí se jel v roce 
2004 právě v Nymburce, rozhodli jsme se vstoupit do historie i tentokrát a připravit pro Vás 
poprvé závod na dlouhých tratích s hromadným startem. /s ohledem na poslední výkony 
nymburských kormidelníků jsme ovšem nuceni upozornit, že ocasy a hlavy necháme radši 
uloženy ve skladu ☺/ 
 
Datum:  sobota 27. dubna 2013 
 
Místo:  Nymburk, areál „Veslák“ TJ Lokomotiva Nymburk. 

Adresa pro neznalé: Nymburk,  ulice Nad Elektrárnou – pak pořád proti 
proudu podél Labe. 

 
Kategorie: závodit se bude jako každoročně v kategoriích Ženy, Premier Open a MIX. 

Junioři, veteráni/ky v případě min. tří startujících posádek budou mít svůj 
vlastní závod. V případě menšího počtu pojedou Junioři v MIXU a veteráni/ky 
v Openu/Ženách. 



Trať:  5.000 m – S HROMADNÝM STARTEM!!! (upozornění: bude 7 obrátek, tak 
nalaďte kormidla) 

 K dispozici budeme mít celkem 8 lodí. Pokud bude větší počet přihlášených 
posádek do kategorii, bude rozdělena na dvě, tři atd. jízdy podle výsledků 
z loňského ČP. Ale vždy se pojede s hromadným startem. 

  
Začátek: 10:00 hod. předzávodní porada kapitánů + placení startovného.  

Vše na „Vesláku“ ve vile „Babeta“ 
 
 12:00 hod. první start dne – kategorie Ženy 
 
Startovné: 3.000,- Kč pro plné členy ČPDL  
  5.000,- Kč pro posádky bez plného členství  
  
Přihlášky: online na webu: http://www.dragonboat.cz/terminove_listiny/ 
 
 uzávěrka startovní listiny – 22.4.2013 
 
Ubytování:  možnost ve stanech přímo na „Vesláku“ nebo v NY hotelech – posádky si 

zařizují sami! 
 Pokud budete chtít využít možnosti stanování, prosím o informaci o počtu 

stanů – kapacita je omezená. 
 
Doprovodný 
program: po vyhlášení výsledků je pro Vás přímo na tanečním parketu připravena, za 

zvuků reprodukované hudby uvařené DJ Ondinem, ochutnávka toho, co umí 
uvařit v nymburském pívováru.  Je předjednáno stočení kvasnicového pivního 
speciálu přímo z pivovarského tanku.  
pozn. část Pražského výběru již poznala sílu tohoto moku a několik dní se zmateně toulala 
nymburskými ulicemi s pádly v ruce. 

   
Kontakt: Pavel Semecký, tel. 603 28 77 18 nebo dragonteam@email.cz 
 
  
 
 
         Sportu zdar, 
 

Dragonteam Nymburk 
dragonteam@email.cz 
www.dragonteam.cz 

 
 
 
 
 


