
Milé kapitánky a Milí kapitáni posádek Dračích lodí 2021 v Telči, 

zasíláme Vám několik informací k letošnímu závodu Dračích lodí v Telči, který se uskuteční 
tuto sobotu tj. 31. 7. 2021. 

1. Letošní důležitá informace, kterou jsme vám již zasílali: Každá posádka si musí pro letošní závod 
zajistit svého bubeníka nebo bubenici. 
Pro vaše bubeníky - bubenice bude k dispozici po zahájení závodu (tedy po 13:00 hodině) rychlý 
kurz, jak při jízdě bubnovat! 

2. Informace o vašich přihlášených tréninkových jízdách najdete zde: 
https://www.dragonboard.cz/dracivtelci.php v dolní části stránky. 
Ještě stále máte možnost si vybrat čas pro vaši tréninkovou jízdu. 

3. Program celého závodu: 
9:20 - 12:20 - tréninkové jízdy pro posádky, které si je předem rezervovaly - (nalodění / trénink v 
délce cca 10 minut / vylodění) 
10:00 - 12:00 - registrace posádek (u dřevěné budky u rybníka), předání posádkového listu a 
podepsání prohlášení o bezinfekčnosti posádky v rámci situace COVID19 
12:40 - porada kapitánů 
13:00 - slavnostní zahájení závodu na hrázi Štěpnického rybníku 
13:20 - první start posádek dle rozpisu umístěného na dřevěné budce u registrace 
15:00 - ukončení prvního závodního kola 
15:30 - začátek druhého závodního kola 
17:00 - ukončení závodu 
18:00 - slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení akce 
Čas programu je orientační! 

4. Prosíme při registraci odevzdat vyplněný a podepsaný od členů posádky Posádkový list, který 
najdete na Přihlášce na druhé straně. Budeme je mít k dispozici i u registrace. 

5. Dále v souvislosti se situací COVID19 prosíme jednotlivé členy posádek, aby si v den konání 
závodu zajistili bezinfekčnost dle nařízení vlády. Kapitáni jednotlivých posádek nám při registraci 
podepíší Čestné prohlášení o bezinfekčnosti své posádky, toto prohlášení bude přiloženo k 
posádkovému listu. Pořadatelé nebudou kontrolovat jednotlivé členy posádek, zda mají u sebe 
požadované formuláře potřebné dle nařízení vlády. Děkujeme za pochopení. 

Posádky, které ještě neuhradily startovné, mohou zaplatit na místě, kde jim bude vydán i doklad o 
zaplacení startovného.  

Pokud máte další dotazy - volejte na: 778 412 690 nebo pište na: mas@telcsko.cz 

Děkujeme a těšíme se na vás. 

Magda Pojerová 
MAS Telčsko --  
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