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

вас позивају на

Пробуди
змаја
у себи!

Придружи се овом спортском
догађају који ће бити медијски
пропраћен уз незаобилазну доделу
медаља и пехара.

Локација и време одржавања такмичења:
V Dragon Boat куп за средњошколце ће се одржати у недељу,
23. маја 2021. 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 250 м у стандардним
Dragon Boat чамцима у категорији Premier МIX: једну екипу
чини 12 такмичара, од чега мора бити минимум 5 девојака.

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

Основна правила:
Такмичари морају бити ученици средњих школа из Србије
У сваком чамцу могу бити по 2 професора
Једна средња 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.

Рок за пријаву екипа: 10. мај 2021.

Котизација:
5.000 дин. по екипи

Награде:
12 ТАБЛЕТ РАЧУНАРА ЗА ПОБЕДНИЧКУ ЕКИПУ!
За прве три екипе обезбеђене су медаље и пехари.
Прве 3 првопласиране екипе стичу право учешћа на VII
Интернационалном Dragon Boat фестивалу, kojи ће се одржати
у Београду, 18. септембра 2021. у Јunior или U24 (under 24)
категорији, на коме могу да наступе уз услов да се у
међувремену региструју као такмичари у неком од Dragon Boat
клубова и укључе у тренажни процес.

Спонзор финалне трке Tenfore
са брендом Western Union
награђује
победничку екипу са

12 ТАБЛЕТ РАЧУНАРА!

Western Union и Tenfore Вам омогућавају да
пошаљете новац својој родбини и пријатељима
широм Србије по ценама које су ниже од цена
интернационалних трансфера.

www.tenfore.rs

www.westernunion.com

