sobota 14.5. - neděle 15.5. 2016
Ve spolupráci s hlavním městem Praha vás zveme i letos!
Lokalita:

řeka Vltava, areál Žluté lázně, Praha 4 – Podolské nábřeží 3/1184
http://www.zlutelazne.cz/cz/kontakt/
Omezené parkování - doporučujeme MHD - zastávka tramvají „DVORCE“ - č. 3, 16, 17, 21.

Kategorie a tratě:
Sportovní, amatérské a firemní posádky na standard lodích pro 20 pádlujících i malých lodích pro 10 pádlujících
v kategoriích OPEN, ŽENY a MIX na tratích sprint 200m + 2km.
+ ROTARY DRAGON BOAT CHARITY CHALLENGE - začínající amatérské týmy, max. 16 pádlujících - sprint 200m.
Závod pro děti a mládež ve spolupráci s organizací Múzy dětem - sprint 200m.

Lodě a pádla:

Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben, kormidla.
Školeného kormidelníka s licencí dodá Česká asociace dračích lodí.

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

Pá 13. 5. 2016

od 16 hod.
do 19 hod.

Oficiální tréninky na základě objednávky na: efik@dragonboat.cz
Po trénincích individuální OPEN Party na Žlutých lázních.
Projekce MS v hokeji na Tančírně.

So 14. 5. 2016

9:00
10:00
13:45
14:00
17:00
20:00
22:00

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Rotary DB Charity Challenge – charitativní závod amatérských týmů na 200m
Prague SUP Race – long distance centrum a zpět
závod ELITE / SPORT / FUN MIX na 200m
závod ELITE / SPORT / FUN MIX na 2km s obrátkou
Prague SUP Race – Night Paddleboardcross za umělého osvětlení
Dragon & SUP Party Tančírna - DJ Houba

Ne 15. 5. 2016

10:00
14:00

závod OPEN / ŽENY na 200m / 2km Standard /Small Boat
UKONČENÍ FESTIVALU – vyhlášení výsledku

Více informací a online přihlášky na:

http://www.dragonboat.cz
Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!

Startovné:
5.000,- amatérské posádky, 10.000,- firemní posádky na základě smluvního vztahu a fakturační platby
Parking:
Bohužel pořadatel nedokáže parkovací místo garantovat!
Doporučujeme využít MHD – tramvajová zastávka 3 – 16 – 17 – 21 je přímo u areálu!
Parkování je v omezené kapacitě přímo v areálu nebo na vlastní odpovědnost na silnici před areálem a v jeho okolí.
Více na: http://www.zlutelazne.cz/cz/kontakt/

Ubytování:
Pro přespolní posádky doporučujeme ubytování v kempu na Císařské louce:
Kemp ČSK: http://www.caravancamping.cz/ nebo kemp naproti Vyšehradu: http://mujweb.cz/convoy/
Přes řeku pak funguje přívoz na Veslařský Ostrov: http://portalpid.timetable.cz/LineList.aspx?&lc=693
Případně pravý břeh: Kemp Kotva Braník a pak 3 zastávky tramvají: http://www.kotvacamp.cz/
Náročnější na: www.booking.com

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!

