sobota 14.5. - neděle 15.5. 2022
Ve spolupráci s hlavním městem Praha vás zveme i letos!
Lokalita:

řeka Vltava, areál loděnice KVS PRAHA
Omezené parkování - doporučujeme MHD - zastávka tramvají „DVORCE“ - č. 2, 3, 17, 21.

Kategorie a tratě:
Sportovní, amatérské a firemní posádky na Standard Boat – velké lodě pro 20 pádlujících v kategoriích:
MIX / OPEN / ŽENY / JUNIOŘI na tratích sprint 200m / 2km.
Více v online přihlášce: https://www.dragonboat.cz/zavod/423/
+ 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.
Posádky si samy zajišťují vlastního kormidelníka s licencí Česká asociace dračích lodí.

Předpokládaný časový program: na základě konečného počtu přihlášek může být upraven!
Pá 13. 5. 2022

od 16 hod.
do 19 hod.

Oficiální tréninky na základě online objednávky.
Po trénincích individuální festivalová OPEN Party.

So 14. 5. 2022

9:00
13:00
14:00
19:00

Rotary DB Charity Challenge – charitativní závod amatérských týmů na 200m
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků dopoledních závodů
Sprint 200m - MIX / OPEN / ŽENY / JUNIOŘI Standard Boat
Dragon Party KVS

Ne 14. 5. 2022

10:00
14:00

Dlouhá trať 2km - MIX / OPEN / ŽENY / JUNIOŘI Standard Boat
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků – ukončení festivalu.

Více informací a online přihlášky na:
https://www.dragonboat.cz/zavod/423/

Registrační
poplatek:

Posádky startující na velké lodi pro 20 pádlujících:
7.500,- Kč pro posádky s registrací v ČADL, ost. EUR 400,- resp. 10.000,- Kč.
(Členské posádky ČADL startovné dle ceníku ČPDL 2022).

Posádky startující v rámci Rotary DB Charity Challenge řeší startovné přímo s Rotary Prague International:
http://rotarydragon.cz

Parking:
Areál nemá parkovací plochy!
Doporučujeme využít MHD – tramvajová zastávka 2 / 3 / 17 / 21 je přímo u areálu! (zast. Dvorce).
Případně parkování v okolí – modrá zóna.

Ubytování: Více na: www.booking.com

Více informací a online přihlášky na:
https://www.dragonboat.cz/zavod/423/

