
Mistrovství ČR dračích lodí 
na dlouhých tratích 2015 

 

ZÁVĚREČNÝ GALAVEČER DRAČÍ SEZÓNY 
S PŘEDÁNÍM CEN A TROFEJÍ 

 

 
Vážení sportovní přátelé, 
 
letošní dračí sezona se pomalu blíží ke svému konci a my máme opět po roční přestávce tu čest 
uspořádat a Vás pozvat na MČR dračích lodí na dlouhé tratě  
 
Datum:  sobota 26. září 2015. 
 
Místo:  Nymburk, sportovní víceúčelový areál „ Veslák“ 
 
Kategorie: Mistrovský závod na velkých lodích je vypsán jako závod ČP pro kategorie OPEN a 

ŽENY a jako závod ČP&GP pro kategorii MIX, kde startují posádky v poměru 12-8 
 Zároveň se pojede vložený FUN závod na malých lodích pro místní amatérské týmy 

v kategorii OPEN (bez omezení žen či mužů) 
 
Trať:   5.000 metrů pro ČP a GP (velké lodě) 
  3 x 500 metrů pro FUN – OPEN (malé lodě) 
 
 



Lodě:  pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben a kormidlo s 
kormidelníkem.  

 
Startovné: dle směrnic ČADL   
  
Přihlášky: Prostřednictvím stránek ČADL – www.dragonboat.cz – přihlášky pak chodí i na 

email pořadatele: dragonteam@email.cz  
 Uzávěrka startovní listiny – 18.9.2015 !!! 

(na další přihlášky již nebude brán zřetel, jelikož pro řádně přihlášené posádky 
potřebujeme včas vytvořit a rozeslat časový rozpis jízd.) 

 
Tréninky: Pro FUN posádky na malých lodích jeden trénink zdarma v rámci startovného. Každý 

další za 600,- Kč. 
Tréninky nutno objednat na níže uvedeném tel. čísle!!! 

 
Ubytování:  ubytovna TJ Lokomotiva Nymburk, cca 800 metrů od závodiště (pokoje velmi služně 

vybaveny) 
 hotely v centru města 

možno také ve stanech přímo v areálu „Vesláku“ 
 
Kontakt: Pavel Semecký, tel. 603 28 77 18, dragonteam@email.cz 
 
Další informace:  www.facebook.com/dragonteam.nymburk 
   https://www.facebook.com/events/849724811791793/  
 
 
Po ukončení závodů proběhne v rámci galavečera slavnostní vyhlášení celého 
dračího ročníku 2015 a předání cen vítězům celostátních soutěží: 
 
Národní pohár dračích lodí & Český pohár dračích lodí & Dragon Boat Grand Prix! 

+ 

koncert kapel  
 

KRAUSBERRY  a FLAT FLY.  
 
 
Pro všechny závodníky vstupné zdarma! 
 
Hlavní partner Národního poháru dračích lodí 2015: 


