У сарадњи са Градском општином Чукарица
и ЈП "Ада Циганлија",
у циљу промоције спорта и физичке културе,

Српски Dragon Boat савез
вас позива на

I Dragon Boat куп за основце

Пробуди
змаја
у себи!
14. мај 2022.
Ада Циганлија,
Београд
Придружи се овом спортском
догађају који ће бити медијски
пропраћен уз незаобилазну доделу
медаља и пехара.

Локација и време одржавања такмичења:
I Dragon Boat куп за основце ће се одржати у суботу,
14. маја 2022. године, испред ресторана “Green Mill Family”, на
макишкој страни Аде Циганлије, са почетком у 10 часова.
Обавезан састанак вођа тимова почиње у 9 часова.

Дистанца и опрема:
Трке ће се одржавати на дистанци од 200 м у стандардним
Dragon Boat чамцима у категорији Premier МIX: једну екипу
чини 12 веслача, од чега мора бити минимум 5 девојака. Свака
екипа је потребно да има свог бубњара.

Организатор обезбеђује:
Спортску и безбедносну опрему коју чине: чамци, весла и сигурносни
прслуци
ХЕЛМА (кормилара у чамцу)
3 тренинга за сваку пријављну екипу

Основна правила:
Такмичари морају бити ученици основних школа из Србије не млађи
од 12 година
У сваком чамцу могу бити по 2 професора
Једна основна школа има могућност пријаве више екипа
Приликом пријаве потребно је предати:
- попуњену Пријаву за такмичење
- попуњену и потписану Изјаву о ризицима и искључивању од
одговорности за учешће на трци за сваког такмичара и послати на
имејл: office@dragonboat.rs
Због безбедности и сврсисходности такмичења, екипе стичу право
учешћа на такмичењу под условом да дођу на минимум 2
тренинга пре такмичења.
Учесници морају да знају да се одржавају на води и пливају
(критеријум: бар 50 метара у мокрој такмичарској одећи, без туђе
помоћи).
Такмичење ће се одржати уколико буде пријављено минимум три
екипе.

Рок за пријаву екипа: 22. април 2022.

Котизација:
Награде:

6.000 дин. по екипи
За прве три екипе
обезбеђене су медаље.

