
Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 
 

 
 

Kategorie a tratě: Small Boat pro 10 pádlujících - SPRINT 200m, dlouhá trať 1km. 

Standard Boat pro 20 pádlujících - SPRINT 200m, dlouhá trať 2km, 500m. 
Sportovní posádky dle pravidel ČADL v kategoriích OPEN, ŽENY a MIX, JUNIOŘI, FIRMY, FUN. 
Více viz. přihlášky online: www.dragonboat.cz 

   Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod.  

Ubytování + parking: Individuálně dle dispozic správce areálu: www.racice.info 
 

Předpokládaný časový program: na základě konečného počtu přihlášek může být upraven! 
 
 

Čtvrtek 7.9.  Příjezd týmů a tréninky - pouze dle předchozí rezervace emailem: efik@dragonboat.cz  
 

Pátek 8.9.  Small Boat pro 10 pádlujících + kategorie JUNIOŘI – info porada před 1. startem u moderátora. 
 

09 – 12  10 OPEN a 10 ŽENY + JUNIOR sprint 200m 
12 – 16  10 MIX /20 JUNIOR MIX sprint 200m 
16 – 18  10 OPEN/WOMEN/MIX/ 20 JUNIOR MIX závod na 1km s obrátkou 

 

Vyhlášení výsledků mistrovských závodů ihned po dojetí, předání trofejí za celosezónní žebříčky a hudební projekce v sále obecního 
grand restaurantu Ráče u Čápa od 20 hodin. 

 

Sobota 9.9.  Standard Boat pro 20 pádlujících – info porada před 1. startem u moderátora. 
 

09 – 11  20 OPEN a 20 ŽENY sprint 200m 
11 – 16  20 MIX/FIRMY/FUN sprint 200m 
16 – 18  20 OPEN/WOMEN/MIX/FIRMY/FUN závod na 2km s obrátkou 

 

Vyhlášení výsledků mistrovských závodů ihned po dojetí, předání trofejí za celosezónní žebříčky a hudební projekce v sále obecního 
grand restaurantu Ráče u Čápa od 20 hodin. 

 

Neděle 10.9.  Standard Boat pro 20 pádlujících – info porada před 1. startem u moderátora. 
 

09 – 11  20 OPEN a ŽENY 500m  
11 – 14  20 MIX 500m 
Vyhlášení výsledků, předání trofejí, ukončení šampionátu po dojetí závodů. 

 

Registrační   Posádky startující Standard Boat pro 20 pádlujících:  
poplatek:  6.000,- Kč (10.000,- Kč + DPH pro firemní posádku na základě smluvního vztahu) 
   + 1.000,- Kč za každou small posádku pro 10 pádlujících 

Posádky startující pouze na Small Boat pro 10 pádlujících:  
5.000,- Kč (10.000,- Kč + DPH pro firemní posádku na základě smluvního vztahu) 
Juniorské posádky platí poloviční startovné – viz. výše. 

Akreditace:   Posádkové listy online před závodem! Startovné – pátek/sobota 10-12 ve věži. 
 

Více informací a online přihlášky na: http://www.dragonboat.cz/terminy-zavodu/ 


