
                               Oběžník č.1 

    Festival  dračích  lodí  na  Výrovické  přehradě 

Ahoj kapitáni. 

Třetí ročník Festivalu dračích lodí na Výrovické přehradě se kvapem blíží. Proto si dovoluji Vám napsat 

několik slov k této události. 

Oproti loňskému ročníku jsme změnili několik drobností. 

1) Tréninky a vstup do kempu a na závodiště:   

a) Trénink: trénink je notno nahlásit alespoň dva dny předem, potom je vstup do 

kempu zdarma.pokud nebude nahlášen pořadateli, potom vám nemůžeme zaručit 

vstup na trénink zdarma. 

b) Závody: po zaplacení startovného obdrží kapitán nebo zástupce 25 ks vstupenek. 

  2)    Trochu jsme zredukovali :    Amatér, Fun, ženy, firmy. 

                        a)  Na trati 200 m budou pro kategorie Amatér,Fun a ženy připraveny medaile . Firmy                                         

                             obdrží poháry. 

                         b)  Na trati 1000 m dostanou vítězové poháry. 

3)   Letos poprvé bude večerní zábava probíhat přímo v dějišti závodu. To znamená na pláži. Dostali           

      jsme povolení do 2.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát skupina ORYON. Byli bychom rádi ,  

      kdyby   na večerní  párty zůstalo co nejvíce závodníků. 

4)   Protože dračí lodě jsou pro všechny věkové kategorie, pro děti zde bude skákací hrad a malování 

na obličej. 

5)   Pro milovníky veteránů zde bude k vidění 5 veteránů ( automobilů). 

6)   Občerstvení bude zajištěno. Pivo,limo a grilované klobásy a maso. 

7)   Přihláška  na :   http://draci-vyrovice.8u.cz/ 

8)   Ubytování :   http://www.campvyr.cz/cs/ 

9)   Více Inko :   http://www.dopoctuznojmo.cz/festival-dracich-lodi-na-vyrovicke-prehrade/ 

                            http://draci-vyrovice.8u.cz/ 

   Všechny kapitány moc prosím, hlaste se co nejdříve, abychom věděli kolik lodí máme objednat.  

Musíme je přivezt z Brna 19.7.2017, protože oddíl od kterého si lodě půjčujeme  odjíždí na závody, 

které také pořádá Tyto závody bude moderovat profesionální  moderátor z rádia Blaník Karel 

Konvalina.  K tanci a poslechu Vám bude hrát od rána  8.30 hodin do 20.00 hodin DJ Dýkej a od 20.00 
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hodin do 01.30 hodin kapela  ORYON. Zajistěte si ubytování na výše uvedených www stránkách, 

abychom si tuto akci mohli společně do sytosti užít. Všem  moc děkuji za pochopení a spolupráci.                   

Za  pořadatele  kapitán pořádající posádky Do počtu Znojmo  a ředitel závodu   Maršík V. 

                

 

 


