WSV "Am Blauen Wunder" e.V. • Fidelio-F.-Finke Str. 12 • 01326 Dresden

Dresden, 02.02.2018
Milí přátelé sportu,
Spolek vodního sportu „am Blauen Wunder“ v Drážďanech pořádá od roku 1991 Drážďanský
festival dračích lodí (www.wsv-am-blauen-wunder.de/ddbf). Ten se koná každoročně poslední
víkend v červnu (23./24.6.2018). Trať závodu leží na Labi nad známým mostem "Blaues
Wunder". Délka trati je 400 m, po proudu. Lodě na zapůjčení máme k dispozici (v ceně
startovného).
Na Drážďanském festivalu dračích lodí startuje přibližně 100 týmů v různých kategoriích od
amatérů po profesionály (FUN/ SPORT). Náš festival je součástí velké drážďanské městské
slavnosti (www.Elbhangfest.de). V sobotu večer se koná velká párty dračích lodí (fotografie z
festivalu 2017: www.wsv-am-blauen-wunder.de/festivals/ddbf/bildergalerie/bilder-ddbf-2017).
V minulých letech se závodů již několikrát zúčastnily posádky z České Republiky. My bychom
však k nám do Saska rádi pozvali ještě více týmů z našich sousedních zemí.
V tomto roce bychom chtěli poprvé uspořádat mezinárodní pohár 3 zemí – Německo, Česká
Republika, Polsko (přibližně 5 posádek, SPORT/MIX muži+ženy). Vítěz bude stanoven
nepřímým vyřazovacím systémem. To znamená, že každý tým může startovat minimálně
dvakrát. Pokud chtějí amatérské FUN posádky přijet do Drážďan, mohou startovat v jiných
kategoriích závodu.
Startovné pro posádku (19 osob) činí 335 EUR a zahrnuje vedle účasti na soutěži i festivalová
trička a vstup na městskou slavnost.
Registrace do regaty je od 01.03. (> 17:00) do 07.05.2018 možné (http://www.wsv-am-blauenwunder.de/festivals/ddbf/anmeldung).
Moc se těšíme, že můžeme společně se sportovci z Polska a České Republiky uspořádat náš
první mezinárodní pohár dračích lodí. Tímto Vás také prosíme o zveřejnění Drážďanského
festivalu dračích lodí na Vašich internetových stránkách, či jinde. Zájemci s námi mohou
komunikovat v německém či anglickém jazyce.
Sportu zdar z Drážďan

Robert Ringel

WSV "Am Blauen Wunder" e.V.
Fidelio-F.-Finke Straße 12
01326 Dresden
Amtsgericht Dresden VR 1453
Steuernummer 202/143/04644

Telefon
Telefax
eMail:
Internet

+49 (0) 351 2655 709
+49 (0) 351 2682 598
vorstand@wsv-dresden.de
www.wsv-am-blauen-wunder.de

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
BLZ 850 503 00
Konto 3120053863

