
Zveme všechny příznivce dračích lodí na zahájení letošní sezóny! 

Mistrovství Prahy – dračí lodě na dlouhých tratích 

Kdy:  sobota 4.4. 2020 

Kde:  Loděnice KVS PRAHA 
Modřanská 1151/53 – Praha 4 Podolí 

Trať:  1 KVS míle s obrátkou okolo mostu. 

Dle přihlášek se pojedou 1 až 2 kola.  
 

Kategorie: 20 velká loď MIX (min. 8 pádlujících žen) 

  10 malá loď OPEN/ŽENY 

Ceny:     Putovní dračí POP-elník pro vítěze + atraktivní ceny pro první 3 nejrychlejší v každé kategorii. 
 

Závod se započítává do žebříčků: Český pohár – Národní pohár dračích lodí dle pravidel ČADL! 
 

Předpokládaný časový program před poradou: (bude upřesněn dle přihlášek)  
Dopoledne probíhají od 9:00 závody rychlostní kanoistiky pro mládež, dospělé a veterány. 
 

Program pro dračí lodě: 
od 11    Příjezd, aklimatizace, vítací konzumace u stánků, vzájemná kontrola formy draků a dračic po zimě, kuloáry. 

od 12    Porada kapitánů - platba startovného, upřesnění systému závodu a následná tvorba startovní listiny. 

od 13    Slavnostní nástup všech a ceremoniál na počest Dr. Karla Popela, oficiální zahájení dragonboat sezóny 2019. 

Následuje První start první vlny na trati 1 míle - pořadí startu kategorií bude upřesněno dle přihlášek. 
do 18   Předpokládaný konec závodů – slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků a dále POP – el. 

 

Sportovní - kulturně - gastro - společenský  
program po celý den za generální podpory: 
 
 

Přihlášky online: https://www.dragonboat.cz/zavod/354-draci-pop-el-2020/ 
 
Registrační   Posádky startující MIX na velké lodi pro 20 pádlujících:  
poplatek:  5.000,- Kč na místě (10.000,- Kč pro firemní posádku na základě smluvního vztahu) 

   + 1.000,- Kč za každou další přihlášenou malou loď. 

Posádky startující pouze na malé lodi pro 10 pádlujících:  
4.000,- Kč na místě (10.000,- Kč pro firemní posádku na základě smluvního vztahu) 

 
 
 

Těšíme se na první letošní závodní setkání s pádlem v ruce! 
organizační tým dračích lodí KVS Praha a jeho posádky: zejména PV - PB - WILD, VH, KVS Draci a KVS Oldies! 


