
Více informací a online přihlášky na: http://www.dragonboat.cz/terminy_zavodu/ 
 

MĚSTO ŠTĚTÍ & KVS ŠTĚTÍ & DBGP & ČADL 
 

vás srdečně zvou na tradiční závod dračích lodí  
pro amatérské a firemní GP a začínající FUN posádky  

 

 
 

 

 
 

ŠTĚTÍ OPEN 2015 
Ukažte s pádlem v ruce sílu vašeho týmu! 

Datum a místo:  Sobota 25.4.2015, areál loděnice KVS Štětí na Ostrově. 
 

Kategorie: Otevřený závod pro amatérské a firemní GP + začínající FUN posádky.  
- MIX  Standard Boat pro 20 pádlujících (vždy min 4 pádlující ženy). 
- OPEN / ŽENY Small Boat pro 10 pádlujících – závod je nominační pro klubové MS Račice 2015. 
- JUNIOR  Vložený závod školních posádek města Štětí! 

 

Trať:   sprint 200 m + dlouhá trať 1000m s obrátkou 
 

Přihlášky:  Pouze online na:  http://www.dragonboat.cz/ 
 

Lodě a pádla:  Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben, kormidla. 
Kormidelníka zajišťuje Česká asociace dračích lodí. 

 

Předpokládaný  Porada kapitánů v areálu loděnice v 9:00. 
časový program: První start rozjížděk na 200m od 10:00 systémem min. 3 jízd, kde finálová jízda rozhoduje o 

konečném umístění v závodě.   
V cca 15:30 následuje závod na 1000m, kde se startuje intervalově dle umístění na 200m a 
rozhoduje dosažený čas. 

Kulturní program: Po skončení závodu proběhne přímo na místě slavnostní 
ceremoniál předání trofejí, hudební doprovod produkuje: 

 
Registrační   Posádky startující pouze na MIX Standard Boat pro 20 pádlujících:  
poplatek:  5.000,- Kč pro GP a FUN a 10.000,- Kč pro firemní posádku. 

Posádky startující pouze na OPEN/ŽENY Small Boat pro 10 pádlujících:  
4.000,- Kč pro GP a FUN a 8.000,- Kč pro firemní posádku. 

   Posádky startující v obou kategoriích MIX Standard + OPEN/ŽENY Small: 
6.000,- Kč pro GP a FUN a 10.000,- Kč pro firemní posádku. 
 

Firemní posádky budou prezentovány jako partner závodu a bodový zisk bude započítán do žebříčku Národní ligy 
firemních posádek dračích lodí. 
 

Závod se koná pod záštitou starosty města Štětí pana Tomáše Ryšánka. 


