
BULLETÍN no 1.
TERMÍN:                        23.- 24. august 2019 
MIESTO:                         Lodenica TTS. Mládežnícka 6777/6, 911 01 Trenčín 
ORGANIZÁTOR:          PROMOLINE PLUS, s.r.o., eventová agentúra, BUĎ LEPŠÍ, o.z. 

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODOV 

Streda 21.8.2019              Uzatvorenie prihlášok, deadline uhradenia štartovného, rozlosovanie jázd. 

Piatok 23.8.2019 
Upresníme                       Závod 200 m juniori U18 
18:00                               Porada kapitánov (všetky tímy) 
    
Sobota 24.8.2019 
9:00 hod                          Závod 200 a 1000 m OPEN, ŽENY, 
13:00 hod                        Slávnostné otvorenie a vyhodnotenie OPEN, ŽENY 
13:30 hod                        Závod 200 a 1000 m MIX , 200 a  500 m FIRMY A HOBBY  
18:00 hod                        Vyhodnotenie víťazov a ukončenie pretekov  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.      

Súťažné pravidlá:  
V súlade s medzinárodnými pravidlami dračích závodov. Kapitánom budú vysvetlené na porade. 

Štart v týchto 5-tich kategóriach: 10-miestne dračie lode 

Firmy a Hobby : V posádke musia byť minimálne 2 pádlujúce ženy.  1

Juniori U18 : Ročníky 2001 a mladší / So súhlasom rodičov. 
ŽENY: Čisto ženské posádky vrátane  bubeníka a kormidelníka. 
OPEN: Nerozhoduje zloženie posádky. 
MIX: V posádke musia byť minimálne 4 pádlujúci opačného pohlavia. 

 Firmy: Kedže členovia športových posádok, môžu byť súčastne aj zamestnancami v prihlasenej firme, nebudeme robiť zvlášť kontroly 1

súťažiacich. Minuloročný vítaz v tejto kategórii, nemal jediného člena zo športových posádok, čiže najdôležitejšia je vždy sila kolektívu.   
Hobby: je posádka ktorá absolvuje prvý štart v sezóne 2019. V tejto kategórii sa bude súťažiť iba s plastovými pádlami, ktoré 
zabezpečí organizátor.

23.-24. august 2019, LODENICA TRENČÍN



PRIHLÁŠKY 

Prihlásenie na závod dračích lodí: vyplnením dotazníku na stránke dragonfestival.sk  
Registrácia je platná až po uhradení platby na účet. Kapacita prihlásených tímov je limitovaná!  

ŠTARTOVNÉ  

Juniori U18                               80 € 
Ženy:                                       100 € 
OPEN, MIX:                           150 € 
Firmy a Hobby:                       200 € 

Prosíme uhradiť do 22.8.2018 prevodom na účet. Po tomto termíne je štartovné o 20 € vyššie.  

ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA 

Zapožičanie dračej lode s vybavením a s pádlami, účasť na sobotnom závode, vodnú záchrannú službu a lekársku 
pomoc v priebehu závodu. Štartovné umožnuje štart na oboch tratiach 200 m a 1000 m. Prvé 3 tímy v každej kategórii 
získajú vecné ceny.  
Číslo účtu: IBAN : SK 46 0200 0000 0037 5521 40 51, do poznámky v tvare “Dragon - názov tímu”. 

TRAŤ ZÁVODU 

200 m bez pevného štartu, 3 dráhy, rozlosovanie a postupový kľúč bude zverejnený pred závodom podľa počtu 
prihlásených posádok. Každá posádka pôjde minimálne 3 jazdy. 

1000 m bez pevného štartu. Ide sa 1 jazda 

MOŽNOSŤ TRÉNINGOV 

Firmy a Hobby, U18 majú v rámci štartovného jeden tréning od organizátora. Ďalšie možnosi objednania tréningových 
jázd na malej dračej lodi (od začiatku mája do konca agusta). Na ďalšie tréningy špeciálna cena pre registrované tímy 
30 eur/ hod. 
Objednávky: tel. +421 905 911 890, lobo@budlepsi.sk 

KONTAKTY  

  PROMOLINE PLUS, s. r. o. 
Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín 

IČO 50571656 
    DIČ 2120390998 

Organizácia eventu  
(Firmy a marketing) 
Tel.: 0905 724 197  
info@promoline.sk 

“Ďakujeme, ak nám pomôžete vytvoriť priateľskú atmosféru a drobné nedostatky nám prepáčite.  
Záleží nám , aby ste sa počas pretekov cítili príjemne a  hlavne s úsmevom na perách“.  

Za organizačný tím:  
Mgr. Branislav Lobotka 

Organizácia závodu a tréningy 
(Tímy) 
Tel.: 0905 911 890 
lobo@budlepsi.sk 
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