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Halový pohár 2020
Jak již tradičně nám následující
sezóna začne v teple krytých
bazénů. V roce 2020 nám však
přibude nový závod, kterým je
Halový pohár v Ostravě , jež pro
Vás připravilI členové Dragon Boat
Ostrava (DBO)
Celkově bude tato minisérie čítat
tři závody. Jako první se potkáme
18. ledna 2020 na krytém
plaveckém stadionu Lužánky v
Brně, kde pro Vás tuto akci
připravují kluci z Torrsen Sports.
Odkaz na tento závod naleznete
pod tímto odkazem.

Děkujeme EFG za
možnost poprvé darovat
PRIZE MONEY!!!
Český svaz dračích lodí letos poprvé ocenil 7
nejlepších mixových posádek a 4 ženské posádky
seriálu DRAGON RACE 2019 peněžní odměnou. To
vše by nebylo možné bez podpory společnosti
Energy Financial Group, které tímto velmi
děkujeme. EFG na tyto odměny darovala svazu
neuvěřitelných 137 000 Kč.

Utkání v přetahované na dračí lodi
se následně přesune NOVĚ do již
zmíněné Ostravy, a to tedy 1.
února 2020 na Krytý bazén Sareza.
Více o závodu naleznete pod
odkazem.
A sérii závodů zakončí pořadatelé
z Pražského klubu dračích lodí v
Praze a to konkrétně 7. března
2019. Informace o závodu budou
k dohledání na stránce pořadatele
po zveřejnění pod tímto odkazem.

Prize money byly rozděleny dle pořadí a pravidel
seriálu DRAGON RACE následujícím posádkám:
Žíznivé saně, Draci z Prýglu, AZUMA Dragons,
Leviathan Dragons, Brněnští draci, Kotvy Kvasice,
Zdravá výživa, Vrahovická sací jednotka ženy, Žíznivé
saně ženy, Dračice z Prýglu, AZUMA Dragons ženy.
Zdroj fotografie: numberczech.cz
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Veškeré peněžní transakce a vyplacení peněžních odměn můžete sledovat i
transparentním účtu ČSDL pod tímto odkazem.

Tento Newsletter pro vás přichystal Český svaz dračích lodí ve
spolupráci s Českým svazem kanoistů
info@csdl.cz
+420 777 085 169
Český svaz dračích lodí, z.s.
Střešovická 1068/35, Střešovice,
162 00 Praha 6
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