
 

 

        Festival dračích lodí na Výrovické přehradě 

                                        3. ročník 

Pořadatel        :           TJ kanoistika Znojmo 

Termín             :           22.července 2017 

Místo závodů :             Výrovická přehrada, autocamping Výr, okr. Znojmo 

Přihlášky         :                do 31. Května 2017- startovné 3000,-kč (uhradit na účet do 31.5.2017) 

                                          do 30.června 2017- startovné 3500,-kč (uhradit na účet do 30.6.2017) 

                                          do 22.července 2017- startovné 4000,-kč (možno uhradit na místě) 

                                                   platí pro kategorie: amatér,fun,ženy. 

                                                   Kategorie firmy : 

                                                   do 31. Května 2017- startovné 4000,-kč (uhradit na účet do 31.5.2017) 

                                                   do 30.června 2017- startovné 4500,-kč (uhradit na účet do 30.6.2017) 

                                                   do 22.července 2017- startovné 5000,-kč (možno uhradit na místě) 

                                                   číslo účtu:  169363368 /0600       

                                                   Do poznámky pro příjemce uveďte název týmu a startovné.        

                                                   Včasným uhrazením startovného zvyšujete úroveň závodu. 

 Trať                 :                 200 m – vybójkované dráhy               1000 m- se třemi otáčkami 

Kategorie       :                  MIX FUN                16 -20 pádlujících (min. 4 pádlující ženy), 1 bubeník 
                                              MIX AMATÉR        16 -20 pádlujících (min. 4 pádlující ženy), 1 bubeník 
                                              ŽENY                       16 -20 pádlujících (pádlující musí být jen ženy), 1 bubeník 
                                              FIRMY                    16 -20 pádlujících (min. 4 pádlující ženy), 1 bubeník 
                                             

  Zařazení posádek do kategorií si vyhrazuje pořadatel. 

  Pokud některá posádka vyhraje 2x v kategorii AMATÉR, automaticky  postupuje do kategorie FUN. 

Pokud má posádka svého kormidelníka, musí mít průkaz vůdce malého plavidla, kterým se na vyzvání 

prokáže ( na poradě kormidelníků. Zde mu také bude vysvětleno, jak se bude jezdit po drahách apod. 

                                      Startovné   zahrnuje  :                                                          

✓ Vlastní startovné týmu opravňující k účasti na závodech festivalu, 
✓Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění zdravotníka, 
✓Zapůjčení veškerého vybavení – dračí lodě s kompletním vybavením, 



 

 

                 pádla, kormidla atd., pro vlastní závod, kormidelníci 
✓Závod na 200 m, 1000 m  

✓   Účast na pivních soutěžích 

✓   Trénink. Tento je potřeba dopředu nahlásit na tel. 604470717. 

✓   Vstup do autokempu včetně nahlášeného tréninku. 

✓   Vyhlašovací ceremoniál, ceny pro vítěze a „ večerní a noční párty „. 

                                                                                                                                                          

Orientační program Festivalu:             

                                                      -    09.00 – 09.30           porada kapitánů 

                                                  -    09.30 – 09.45           zahájení Festivalu 

                                                      -    10.00 – 11.00            závod 1000 m 

                                                      -    11.00 – 12.00            pivní  závody 

                                                      -    12.00 -  17.30            závod na 200 m 

                                                      -    17.30 - 18.30             pivní  závody              

                                                      -    18.30  -  19.00           vyhlášení vysledků 

                                                      -    19.00 – 20.00            Disco  -  pivní soutěže 

                                                      -    20.00 -  01.30            Dragon párty –  letos poprvé na pláži  

                                                                                                 K tanci a poslechu hraje skupina ORYON  

Přihlášení posádek      :           www.draci-vyrovice.8u.cz/homepage/register                                

Tréninkové jízdy          :             nutno domluvit individuálně telefonicky s pořadatelem závodu. 

Ubytování                     :            -          www.campvyr.cz 
-     tel:   +420 777 181 363    

 
Parkování                      :            v prostoru parkoviště kempu (na přilehlém parkovišti u kempu,                 
                                                          Ubytovaní v prostoru kempu).                      

Občerstvení                  :           -      přímo na závodišti 
- v prostoru autocampu 

Výsledky                       :           budou zveřejňovány v co nejkratším časovém úseku na výsledkové   
                                                         tabuli. 

Pro děti                         :            Kinderwelt       
- skákací hrad 
- malování na obličej 

 
Kontaktní osoba          :            Maršík Vladimír, tel       :  +420 604470717 ,  
                                                                                       e-mail :  marsikvl@seznam.cz                                                                                                                                                                                      

 

http://www.campvyr.cz/


 

 

Stránky festivalu         :             www.draci-vyrovice.8u.cz                                         
Facebook                      :             www.facebook.com/draci.vyrovice/   

Hlavní   sponzor  :  

 

                                          

Sponzoři   : 

 

  Vinařství  Zábojník,  Kohoutek,  

Partneři   : 

  

Mediální  partner  : 

 



 

 

                                                                              


