
Místo: 

Kategorie:

Trať:

Lodě a pádla: 

Předpokládaný časový 
program:

Podmínky účasti: 

Registrujte se online: 

Ceny pro závodníky:

Startovné: 

Pláž rybníka Svět - Třeboň

20 DL STANDARD BOAT – dračí loď pro max. 20 pádlujících + bubeník. 
MIX  tj. min 4 pádlující  ženy.

Sprint 200m, dlouhá trať 1 000m s obrátkou

Pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, buben, kormidla.

Tréninky dle online objednávky v pátek 25.6. 2020 od 16 hodin.

Tréninky dle online objednávky v pátek 25.6. 2020 od 16 hodin.
Porada kapitánů v sobotu v 10:00 – platba startovného a odevzdání podepsaných posádko-
vých listů s COVID prohlášením – bez toho není účast v závodě povolena!
První rozjížďky v sobotu od 11:00, závodí se systémem min. 2 kvalifikačních jízd + finálová 
jízda, která rozhoduje o konečném umístění v závodě.  
Kilometr se jede jednou na čas s obrátkou po vyhlášení 200m.

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou 
organizovaní ve sportovních svazech. Deklarací podpisem čestného prohlášení v posádko-
vém listu účastníci potvrzují, že před startem podstoupili PCR test (max. 7 dní před) či POC 
antigenní test (max. 72 hod. před), podstoupili test v zaměstnání či ve škole (max. 72 hod. 
před), mají potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát od Ministerstva 
zdravotnictví o provedeném očkování. Organizátor musí uchovat kontaktní údaje účastníka 
(ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být 
trasováni).

Registrujte své závodníky a vytiskněte si vyplněný posádkový list a podepište všemi 
závodníky!
https://www.dragonboat.cz/zavod/402/

Pro 3 nejlepší posádky v každé kategorii jsou připraveny:
poháry a věcné, resp. tekuté ceny pivovaru Bohemia Regent 
+ medaile Mistrovství Světa pro 3 nejlepší v každé disciplíně!!!

Korporace přátel 6.500,- Kč / Firemní posádka 10.000,- Kč

DRAČÍ SVĚT 
TŘEBOŇ

NOVÝ TERMÍN 
26. 6. 2021 

„Těšíme se na setkání s pádlem v ruce!“


