








FESTIVALOVÉ LOGO 

Festivalové logo letošního ročníku vychází 
z faktu, že rok 2012 je v čínském horoskopu 
rokem draka. A to ne ledajakého - je rokem 
vodního draka. V tomto roce tedy dominuje 
drak a jeho pozitivní vlastnosti, jako jsou síla, 
moudrost, odvaha atd. Kromě toho se k tomu 
přidává voda, která je klidná a tichá, ale 
přestavuje také energii a sílu, jež může tvořit 
i ničit. Rok vodního draka tak přestavuje jak 
tenká je hranice mezi silou poznání, silou vítězství a silou odvahy a mezi tajemnou silou mystických 
sil, temné vodní masy, nebo ničivé bouře.  

Číňané si v tomto roce přejí, aby ustáli všechny bouře, přežili všechny zkoušky a i do dalšího roku 
vyšli moudří a silní. Ale zároveň také bohatí a šťastní. K vyjádření těchto přání slouží mince, které si 
dávají k přání nového roku.  

Naše logo Vám tak na několika mincích připomene bájného draka, jeho čínský symbol a atmosféru 
závodů dračích lodí. A nezapomeňte, že pádlujeme i v roce draka! 

 

Česká liga dračích lodí 

Česká liga dračích lodí je série závodů na krátkých a dlouhých tratí. Závody se konají po celé 
republice na různých místech a mají různé organizátory. Závody mají společná pravidla, která 
zaručují stejné a spravedlivé podmínky na všech závodech. Zároveň ale také zachovávají 
jedinečnost místa, nebo formátu závodu dle jeho organizátora.  

Posádky zapojené do ligy mají možnost soutěžit o celkové prvenství v celém seriálu. Body získané 
za jednotlivé závody se sčítají a na konci se stane vítězem tým s největším počtem bodů. 

Závěrečný závod se koná v rámci Pražského dračího podzimu. Finále v 8! lodích tak určí vítěze celé 
ligy. 

Více na internetových stránkách: liga.praguedragons.cz 

 

Tričko 

K Pražskému dračímu podzimu neodmyslitelně patří také festivalové tričko. Pro letošní sedmý 
ročník jsme jej pro Vás opět připravili. Během festivalu budeme mít možnosti si zakoupit opět jak 
pánské T-shirt tričko z kvalitní bavlny, tak rovněž dámské tričko s krátkými rukávy. Trička jsou již 
tradičně vyzdobena potiskem - logem festivalu. 



Vlevo můžeme vidět obrázek trička s logem na tričku zelené 
barvy. Potisk v černé barvě je proveden sítotiskovou 
technologií, která zaručuje stálost i po několikanásobném 
vyprání. 

Festivalové tričko je k dostání na stánku organizátorů za 
cenu 160,- Kč za kus. Vybírat můžete z dámských 
a pánských střihů a velikostí S – XXL. Pánové dokonce 
i XXXL. 

 
 



 

 
KINTARI foundation o.s. 

Občanské sdružení Kintari bylo založeno českou teatroložkou a milovnicí Indonésie Janou 

Wolfovou (roz. Vozábovou), aby především zájemcům v Čechách a na Slovensku přiblížilo 

neopakovatelné krásy Indonésie a svými aktivitami prolnulo tyto dva tolik rozdílné světy. České 

publikum seznamujeme s Indonésií, její kulturou, uměním a reáliemi především kulturními 

projekty, jako jsou nadační večery, taneční vystoupení, semináře, workshopy, výstavy aj. Kintari 

vzniklo především jako nadace, která chce pomáhat dětem a mladým umělcům v Indonésii. 

Výtěžek z kulturních akcí Kintari pořádaných v Indonésii i v Čechách, pomáhá především v oblasti 

vzdělání dětí v těch nejchudších oblastech Indonésie, přispívá na školní pomůcky, oblečení a boty. 

Kintari není velká organizace, pomáhat může jen v malém, ale i malá pomoc může třeba i jen 

jedinému dítěti změnit život. Kintari nepomáhá jen finančně, posílá do Indonésie sbírky, členové 

vyučují na školách v Indonésii, pomáhají mladým lidem dostat se na školy a těm nejchudším 

zajišťuje základní potřeby, jako je jídlo a lékařská pomoc.  

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.kintari.org. 

 

 

http://www.kintari.org/


 
  

 
Skupina dračího tance při Pražském klubu dračích lodí 
 

Pražský klub dračích lodí se od počátků svého působení snaží propagovat dračí lodě nejen jako sportovní 
aktivitu ale klade též velký důraz na kulturu, jež je doprovází. A co by mohlo být z čínské kultury dračím 
lodím bližšího než právě dračí tanec? V roce 2006 klub dovezl do ČR originálního čínského draka, který se 
v Asii běžně využívá při soutěžích v dračím tanci.  

 
Skupina dračího tance se již může pochlubit řadou úspěšných 
vystoupení v různých koutech naší republiky. Vystupovali jsme 
pro kasino AmericanChance v Dolním Dvořišti, pro Foxconn 
v Pardubicích, v Průhonicích pro UniCredit Bank a další.  
 
Dračí tanec již také několikrát doprovázel Indonéské vánoce a 
festival Barvy života v divadle Minor. Nejexkluzivnější 
vystoupení však zatím proběhlo ve velkém sále paláce Žofín v 
Praze v rámci Panasonic festivalu. 
 
Za neméně zajímavé vystoupení však považujeme naše 
angažmá v Egyptě. Zde jsme tančili s čínským drakem ve stínu 
starobylých pyramid.  
 
V rámci letošního ročníku Pražského dračího podzimu budou 
mít diváci možnost vidět nejen tradiční rituál probouzení draka, 
ale také zcela novou taneční sestavu, obohacenou o nové a 
dosti náročné prvky, které vás jednoduše nadchnou! 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trn v oku 
 

 Trn v oku působí na českém trhu 
od roku 2001 a toto jméno se od 
té doby stalo synonymem 
kvalitních a profesionálních služeb 
v oblasti zábavy a  kultury.  
 
Taneční soubor Trn v oku 
vystupuje s profesionálním 
tanečním programem v různých 
stylech. Díky bohatým tanečním 
zkušenostem členek souboru, je 
repertoár skupiny velmi pestrý. 
Tančí upravené historické tance 
z období gotiky, renesance, 
baroka a rokoka, jak z panských 

dvorů, tak měst a vesnic. Trn v oku se jako jediný v České republice specializuje na tance Dálného 
Východu. V jeho repertoáru najdete tance z Indie, Číny, Japonska a Polynésie (ostrovy Havaj, 
Tahiti, Bora Bora, Cookovy ostrovy) i indonéské tance. Ale nabízí i takové tance jako kankán, 
charleston, ohňovou show a mnoho dalších. 
 

 

http://www.trnvoku.cz/tance/goticky-tanec/
http://www.trnvoku.cz/tance/renesancni-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/barokni-tanec/
http://www.trnvoku.cz/tance/rokokovy-tanec/
http://www.trnvoku.cz/tance/indie-bollywood/
http://www.trnvoku.cz/tance/cinske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/japonske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/havajske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/havajske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/havajske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/indoneske-tance/
http://www.trnvoku.cz/tance/kankan/
http://www.trnvoku.cz/tance/charleston/
http://www.trnvoku.cz/tance/fire-dance-show/


Dragons CZ 
Kaptián: Štěpán Vašek 
 

SK „Dragons CZ“ byl neoficiálně založen již v polovině roku 
2009, a to skupinou nadšenců pro dračí lodě. 
 

Ode dne 6. 5. 2010 se „Dragons CZ“ stává oficiálně 
sportovním klubem, sdružujícím zájemce nejen 
o dragonboating, ale i o jiná sportovní odvětví. 
 

SK „Dragons CZ“ je mladým, silným a ambiciózním týmem, který jezdí v probíhající sezóně, tj. v roce 
2012, Českou ligu dračích lodí a v jejím rámci se snaží o dosažení co nejlepších výsledků. Historického 
úspěchu tento tým dosáhl dne 20. 8. 2011 na závodech ve Velkém Dářku na Vysočině, kde ve své 
kategorii obsadil 1. místo.  Tréninky probíhají pravidelně v Praze.  

       
 

Indohusbands 
Jméno kapitána: Lukáš Čurin Málek 
 

Jsme amatérský tým, tvořený česko-indonéskými rodinami a jejich přáteli, trénující v podstatě pouze na 
Pražském dračím podzimu. Letos jedeme 4. ročník. V roce 2009 jsme startovali pod názvem Indonéský 
tým, letos již pod názvem Indohusbands. Bojovým pokřikem týmu je "Mata landak"! 
 

 
 



PRES – LI- TIM 2012 
Kapitán: Blanka Čechová 
Buben: Markéta Parkanová  
 

Pošesté v řadě vyplouvá na Pražský dračí podzim koedukovaná kantorská 
posádka. Pod vlajkou Pres-li-timu, s kapitánkou Blankou v čele. 
 

Naše složení se neustále mění. Co však na lodi zůstává, je bojový duch, dračí 
srdce a úsměv na rtu. Jízda na dračích lodích nás baví, závodíme pro radost 
a pro zážitky. Proto u veslařské věže nemůžeme chybět. 
Loni jsme na festivalu chtěli začít oživovat české školství. Výsledek můžete 
posoudit sami.  
 
 
Letos, 

i když je rok draka, je také rok 
olympijský. Londýnská 
atmosféra pohltila i nás. Proto 
se budeme snažit, aby stejné 
pohoda panovala i na 
vltavských vodách při dračím 
festivalu.  
Česká návrhářka Eva 
Janoušková tisku řekla: 
„Netušily jsme, že holínky 
budou mít na olympiádě 
takový ohlas“ 
Návrhář Pres-li-timu tisku nic 
neřekl, ale tušíme, že naše holiny budou mít ohlas u diváků i poroty. 
Holínky bodovaly! Češi sklízeli uznání i úsměv! Co asi sklidí naše Holina Presli ?  
 

 
 
 

Haná dragons & Bazoš draci 
Kapitán: Miroslav Buráň 
 

Tým na sebe nic neprozradil, ale nechte se překvapit! 
 

 



Draci MZV 
Kapitán: Josef Špánik 
 

Tým dračích lodí Ministerstva zahraničních věcí lze s jeho čtyřmi účastmi považovat za tradiční posádku 
Pražského festivalu dračích lodí. Jedná se o posádku složenou nejen z úředníků ministerstva a jeho 
rozpočtových organizací, ale i dalších posil a to nejen ze státní správy. Mezi největšími úspěchy  
v 6-letém období fungování týmu lze zmínit umístění na prvním místě v roce 2012 z Českých Budějovic 
na tratích 200 m a 1 km.   

 
 

PPM dractum 
Organizace: ppm factum 
Kapitán: Hana Brabcová 
 

Tým PPM Dractum je odhodlaný utkat se se ctí sobě vlastní s ostatními soupeři a vzbudit v nich jiskru 
pochybností o své neporazitelnosti  Tento ročník bude již druhým v historii posádky (vloni jsme při 
své premiéře okoukli soupeře pod názvem Naga Lajuna). Jsme týmem kolegů a spřízněných duší firmy 
ppm factum, odborníků na marketing a průzkum trhu, a jsme proto pochopitelně připraveni vytěžit 
z nabytých zkušeností úplné maximum! Těšíme se na vás a vy se začněte třást!  

 Skupina ppm factum vznikla v roce 2009 
spojením společností ppm factum a.s. (dříve 
ppm europe a.s.) a ppm factum research s.r.o. 
(dříve Factum Invenio, s.r.o.). Společnost ppm 
factum a.s. je v České republice největší 
agenturou poskytující marketingové služby. 
Nabízí komplexní marketingová řešení i jejich 
realizaci: audit maloobchodního trhu, měření 
efektivity obchodních týmů, merchandisingový 
servis, prezentace, ochutnávky a outsourcing 
obchodních činností. Agentura ppm factum 
research s.r.o. nabízí vedle sociálního 

a politického výzkumu a klasického marketingového výzkumu také konzultace a návrhy marketingových 
řešení. V roce 2005 založila mezinárodní sít výzkumných agentur Factum Group. 

 



U96 
Kapitán: Martin Kinčl 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 

Timi tým 
Kapitán: Valdemar Uldrich 
 

Jedno indické přísloví praví: 
„Když se vůl a kára shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta…“ 
 

Naše celkem nesourodá skupina je důkazem toho, že toto přísloví 
platí. 
I když jsme každý jiný, mladí i zralejší, vysocí, malí, hubení, 
baculatí, různých profesí, názorů a směrů..Pokud nás nějaký nápad 
nebo myšlenka uchvátí (tak to bylo třeba v případě dračích lodí), 
jsme schopní se tak nějak hezky dohodnout, shodnout jako ten vůl 
a kára a život nás tak baví…. 
 

O tom svědčí už pět neuvěřitelných let, kdy to spolu táhneme 
pořád dál. Lidé přicházejí a odcházejí, ale zdravé jádro zůstává a to 
je hlavní A Timi tým žije!!! 
 

Aby bylo všem jasné, s kým má tu čest, zde je pár základních údajů  
o Timi týmu: Rozhodně byste Timi tým neměli brát na lehkou váhu (celý tým před závodem vážil 1 305 
kilo živé váhy) a díky atletickým postavám našich borců a krásných žen dosahuje i úctyhodné výšky  
(33 m a 38 cm). Tlak se nám zvedne, jen co nastoupíme do lodě a rosného bodu svorně  
a hravě dosahujeme již při druhém zabrání pádlem 
 

Jak vidíte není lepšího Timi týmu pod sluncem a těšíme se až s Vámi ostatními změříme své síly 
Naším krédem je: parádně si to užít a hlavně vše ve zdraví přežít 
Vodě a drakům ahoooooj. 
Váš Timi tým 
 

 
 

Draci pražské justice 
Kapitán: Dana Květová 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 



DRAČÍ DECH HRANICE 
Organizace: KVS HRANICE 
Kapitán: Dohnal Mojmír 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 

Prostatici 
Kapitán: Jiří Strašil 
 

Ahoj! 
Pro ty, kdo o nás ještě neslyšeli (kde jste žili, boha jeho?), posíláme pár údajů o naší posádce jménem  

ProStatici 
Zdravým jádrem (až na pár případů prostaty) jsou Projektanti a Statici z několika architektonických 
firem. Důležitou svalovou hmotu doplňují naši přátelé a přítelkyně našich přátel a přátelé přítelkyň 
našich přátel atd., atd. 
Letos si brousíme opět zuby a listy pádel na stupně vítězů, a to nejen v pohárech na klasických 250m 
a 1000m a indonéských 600m, ale i na soutěž o „Nejzapálenější tým“. Jsme odhodláni odevzdat za 
pádlem všechno, až se za námi bude vařit voda.  

 

Ať soupeři co nejčastěji slyší daleko před sebou naše bojové heslo: 

 
„Když musím, tak musím“ 

 

 



Dragons Women Unlimited 
Organizace: PDBC, Dragons.CZ, Draci MZV 
Kapitán: Markéta Růčková, Soňa Tatranská, Kateřina Mocová 
 

Čistě ženská posádka složená z týmů trénujících na loděnici PDBC. Kromě účasti v posádkách vlastních 
týmů ještě začaly dračice trénovat samostatně jako konkurence ženským posádkám, jejichž účast se 
očekávala. 
 

Jizerský Drak 
Kapitán: Tomáš Mařík 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 

Certicon 
Kapitán: Lukáš Exler 
 

CERTICON není v této soutěži žádným nováčkem, tým 
dračích lodí společnosti CERTICON se soutěže účastní 
již popáté. V letech 2006, 2007 se umístil jako druhý 
v celkovém pořadí a v letech 2008, 2009 a 2010 si ze 
závodu na 250 metrů odnesl 1. místo v kategorii 
firemních týmů. Letos nás tedy čeká opět obhajoba 
prvního místa v závodě na 250 m a zároveň bychom 
rádi dosáhli na medailový stupeň v závodě na 1000 metrů. 
  

CERTICON je soukromá česká akciová společnost, založená v roce 1996 a má v současné době přibližně  
120 zaměstnanců s pobočkami v Praze a Plzni. 
  

CERTICON je společností zaměřující se na komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, 
diagnostikování  
a testování softwaru, návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů pro náročné operačně či 
životně kritické aplikace v informačních technologiích, lékařské elektronice, telekomunikační technice 
a zařízeních pro průmyslové řízení a rozhodování. Úzká spolupráce se špičkovými vysokoškolskými 
pracovišti umožňuje společnosti CertiCon poskytovat nadstandardní služby i na mezinárodní úrovni. 
Našimi klienty jsou zejména významné zahraniční společnosti. 
 

 
 



 

Dragon Board Velké Dářko 
Kapitán: Jan Martinovský 
 
V České lize dračích lodí závodí první sezonu. Klub jeho zakladatelem je Windsurfing Club Velké Dářko, 
pořadatel pěti ročníků závodů dračích lodí na “Moři Vysočiny, Velkém Dářku“.  
Držitel rekordu – nejvyšší  počet přihlášených posádek v ČR do roku 2011 
www.dragonboard.cz 

 

 
 

 
 

 

Satani z doubí 
Kapitán: Vilém Klaboch 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit. 
 

Lustige PaddelGesellschaft Dresden 
Kapitán: Frank Lorenz 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit. 
 

INTEGrAL 
Kapitán: Thomas Wenzel 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit. 
 

 
 

http://www.dragonboard.cz/


Dresdner Löwen 
Club/Organization: Kanuverein Laubegast 
Team Captain: Hannes Mähne 
 

Wir sind eine bunt zusammen gewürfelte Truppe und wie Ihr seht, ist Allen vertreten zwischen 8 und 
80 ... ok ... ist ein bisschen übertrieben: zwischen 18 und ... Wir haben allesamt Spaß am 
Drachenbootfahren auch wenn wir das sicher aus den verschiedensten Gründen heraus tun: Bewegung, 
Fitness, sportlicher Ehrgeiz ... oder einfach nur so. 
Was gibt es sonst noch wichtiges zu wissen, was nicht schon auf den Andersen Seiten steht? - Richtig: 
Unser Drachenboot heißt Löwenzahn! Tja, und für die restlichen Details surft mal über unsere Seiten ... 
oder kommt einfach mal im Kanuverein Laubegast vorbei, um uns näher kennenzulernen.   
=>www.dresdnerloewen.net  

 
 

 

Převážně neškodný 
Kapitán: Ivo Minařík 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit!  
 
 

Městská policie  České Budějovice 
Kapitán: Václav Sup 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit. 
 
 

KOMETY Hranice 
Organizace: Klub vodních sportů Hranice 
Kapitán: Šárka Dohnalová 
 

Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
 
 

 

http://www.dresdnerloewen.net/


Energie Drachen und Energie Drachen & Friends 
Team Captain: Annett Stumpe und Schielke Jörg 
 
 

 gegründet wurden die Energiedrachen 2004, 
 Training ist 1x in der Woche,  
 zu unserem Team gehören  ca. 45 Paddler 
 unser Team besteht aus Mitarbeitern der Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH, der 

BRAWAG GmbH (Brandenburger Wasser- und Abwassergesellschaft), dem Städtischen Klinikum 
Brandenburg 

 GmbH -den Medical Dragon und Freunden 
 wir sind ein mix-fun Team und das fünfte mal in Prag 

 

Tento mix-fun-tým byl založen v roce 2004. 45 pádlařů trénuje jednou týdně.  V Praze jsou už 
popáté. 

 

 
 

 

 

Pražský klub dračích lodí 
Předseda klubu: Martin Konečný 
 
Pražský klub dračích lodí byl založen v roce 1998 a od té doby se 
nepřetržitě stará o neustálý růst počtu dračích pádlařů, nových posádek, 
nadšených organizátorů a uskutečněných akcí dračích lodí. Kromě své 
vlastní závodní činnosti je také tréninkovou základnou pro další týmy, 
organizátorem řady akcí (Závod Velké Dářko, Pražský dračí podzim) 
a soutěží (Česká liga dračích lodí, Pražské dračí zívání)  
a další.  

 
Mimo závody dračích lodí se také snaží o rozvoj asijské kultury spojené s dračími loděmi. Dračí tanec, 
rituální zahajování festival a spolupráce s dalšími sportovními a kulturními spolky jsou jen pouhou 
ukázkou velké šíře záběru tohoto klubu. 
 
 



Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár

race no. line-up boarding race boat Cup race no. line-up boarding race boat Cup

10:00 10:10 P INDO PRES-LI-TIM 11:15 11:25 11:35 4 CISAR Lustige PaddelGesellschaft Dresden

G INDO Haná Dragons & Bazoš.cz 13 3 CISAR INTEGrAL

10:00 10:15 4 MEZIN Dračí dech Hranice 2 MEZIN Jizerský drak

3 MEZIN Jizerský drak 1

2 MEZIN Certicon 11:25 11:35 11:45 8 CISAR Převážně neškodný

1 14 7 MEZIN Dresdner Löwen

10:05 10:15 10:25 8 MEZIN Energie Drachen 6 CISAR Dragon Board Velké Dářko

7 MEZIN Energie Drachen & Friends 5 MEZIN Energie Drachen & Friends

6 MEZIN Dresdner Löwen 11:40 11:50 11:50 P INDO ProStatici

5 15 G INDO KOMETY Hranice

10:10 10:20 10:30 P INDO Indohusbands 11:35 11:45 11:55 4 CISAR Draci MZV

G INDO PPM Dractum 16 3 MEZIN Certicon

10:15 10:25 10:35 4 CISAR Dragons CZ 2 CISAR Dragons CZ

5 3 CISAR Draci MZV 1 MEZIN Dračí dech Hranice

2 CISAR Lustige PaddelGesellschaft Dresden 11:45 11:55 12:05 8 FIREM PPM Dractum

1 CISAR INTEGrAL 17 7 MEZIN Energie Drachen

10:25 10:35 10:45 8 CISAR Satani z Doubí 6 CISAR Pražský klub dračích lodí

6 7 CISAR Pražský klub dračích lodí 5

6 CISAR Převážně neškodný 11:50 12:00 12:10 P INDO Lustige PaddelGesellschaft Dresden

5 CISAR Dragon Board Velké Dářko 18 G INDO INTEGrAL

10:30 10:40 10:50 P INDO Jizerský drak 11:55 12:05 12:15 4 FIREM Haná Dragons & Bazoš.cz

7 G INDO Certicon 19 3 FIREM Draci pražské justice

10:35 10:45 10:55 4 FIREM PRES-LI-TIM 2 FIREM PRES-LI-TIM

8 3 FIREM Timi tým 1

2 FIREM Haná Dragons & Bazoš.cz 12:05 12:15 12:25 8 FIREM KOMETY Hranice

1 FIREM U 96 20 7 FIREM Indohusbands

10:45 10:55 11:05 8 FIREM Indohusbands 6 CISAR Satani z Doubí

9 7 FIREM PPM Dractum 5

6 FIREM KOMETY Hranice 12:10 12:20 12:30 P INDO Energie Drachen & Friends

5 21 G INDO Převážně neškodný

10:50 11:00 11:10 P INDO Dragons CZ 12:15 12:25 12:35 4 FIREM ProStatici

10 G INDO Draci MZV 22 3 FIREM U 96

10:55 11:05 11:15 4 FIREM Draci pražské justice 2 FIREM Dragons Women Unlimited - DWU

11 3 FIREM Dragons Women Unlimited - DWU 1 FIREM Timi tým

2 FIREM ProStatici 12:25 12:35 12:45 P INDO Dresdner Löwen

1 23 G INDO Dračí dech Hranice

11:05 11:15 11:25 P INDO Energie Drachen 12:50 12:55 13:00 P INDO Pražský klub dračích lodí

12 G INDO U 96 24 G INDO Bazoš II.

Team

Tým Tým

Team

1

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PAUZA 10 minut - pak pokračuje závod č. 13 PAUZA 25 minut

První rozplavby 250m a časovky Indo 600m Druhé rozplavby  250m a časovky Indo 600m

19

20

21

22

23

24

14

15

16

17

18



Závod č.Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Postup z Pořadí v kvalifikaci podle Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Tým

race no. line-up boarding race boat Cup advance from součtu dosažených časů race no. line-up boarding race boat Cup team

13:10 13:20 13:30 4 FIREM 10.místo 15:10 15:20 15:30 1 1000m Dragons CZ

3 FIREM 8.místo 2 1000m PRES-LI-TIM

2 FIREM 7.místo 3 1000m Draci MZV

1 FIREM 9.místo 4 1000m Timi tým

15:15 15:25 5 1000m Haná Dragons & Bazoš.cz

6 1000m U 96

Závod č.Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Postup z Pořadí v kvalifikaci podle 15:40 15:50 16:00 1 1000m Indohusbands

race no. line-up boarding race boat Cup advance from součtu dosažených časů 2 1000m DRAČÍ DECH  HRANICE

13:20 13:40 13:50 8 CISAR 8.místo 3 1000m KOMETY Hranice

7 CISAR 6. místo 4 1000m Energie Drachen & Friends

6 CISAR 5. místo 15:45 15:55 5 1000m Městská policie České Budějovice

5 CISAR 7. místo vítěz postupuje do finále 29 6 1000m ProStatici

13:40 13:50 14:00 4 MEZIN 6. místo

3 MEZIN 4. místo 16:10 16:20 16:30 1 1000m Převážně neškodný

2 MEZIN 3.místo 2 1000m CertiCon

1 MEZIN 5. místo 3 1000m Satani z Doubí

13:50 14:00 14:10 8 FIREM postup z 25 4 1000m Dragons Women Unlimited - DWU

7 FIREM 5.místo 16:15 16:25 5 1000m Jizerský drak

6 FIREM 4.místo 6 1000m Lustige PaddelGesellschaft Dresden

5 FIREM 6.místo

16:40 16:50 17:00 1 1000m INTEGrAL

Závod č.Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Postup z Tým 2 1000m Dresdner Löwen

race no. line-up boarding race boat Cup advance from Team 3 1000m Energie Drachen

14:10 14:20 14:30 4 CISAR 4.místo 4 1000m Pražský klub dračích lodí

3 CISAR 2. místo 16:45 16:55 5 1000m

2 CISAR 1. místo 6 1000m

1 CISAR 3. místo

!!! 9 CISAR postup z 26

14:20 14:30 14:40 8 MEZIN postup z 27

7 MEZIN 2. místo

6 MEZIN 1. místo

5 MEZIN postup z 27

14:30 14:40 15:00 4 FIREM postup z 28

3 FIREM 2. místo

2 FIREM 1. místo

1 FIREM 3. místo

vítěz postupuje do semifinále - 

závod č. 28

první dva postupují do finále 30

vítěz postupuje do finále 31

Postupová jízda 250m Podzimní pohár - závod na 1000m

30

31

1

2

3

4

Semifinálové jízdy 250m

25

26

27

28

29
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