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Posádka Exalibur city vedená Janem Zahradníkem, která na Vranovê
vyhrála dlouhou traï, ttzv
zv.. „draçí omnium“
omnium“..
zv

ČESKÁ REGATA DRAČÍCH
LODÍ NA VRANOVĚ
V sobotu 3. srpna patþila Vranovská pláž zejména desetimístným draçím
lodím, které zde v pokraçujícím programu Vranovského léta závodily na
tratích 200 m a draçím Omniu (550 m).
Pro tyto kratší a dynamické draçí lodê to byla na Vranovê çeská premiéra.
Závod spoleçnê pþipravili organizátoþi Vranovského léta s oddílem ka
ka-noistiky Znojmo.
Vynikající zázemí pro závodníky i diváky poskytl kemp Vranovská pláž.
Bêhem soboty na Vranovê panovalo velmi sluneçné a horké poçasí. Zá
Zá-vodící posádky, kterých se na startu sešlo ve tþech hlavních kategoriích
šestadvacet tak mimo délky závodní tratê museli zvládnout i tropické
teploty. V cílovou vêž se promênil parník „Paþník“ kotvící uprostþed pláže.
Dopoledne patþilo sprintu na 200 m. Klasická olympijská traï byla na
Vranovê þádnê vybójkována a startovalo se z pþipraveného mola. V každé
jízdê spoleçnê závodili çtyþi posádky. Postupovým klíçem pþes rozjížðku
a semifinále se çtyþi nejrychlejší týmy v každé kategorii probojoval
y do
probojovaly
velkého finále.
Nejrychlejší posádkou dne byl mužský tým z Pþerova v kategorii „Profi“
startující pod názvem Bizoni, který traï 200 m zvládl za 46,21vteþiny.
Odpoledne se závodilo na draçím omniu, trati dlouhé 550 m s dvêma ob
ob-rátkama. Proti sobê vždy soupeþili v jedné „ovalné“ jízdê dva týmy. O
celkovém poþadí pak rozhodoval dosažený ças.
Komentáþ Petra Štêrby - þeditele závodu: „Jsem rád s jakým nadšením
závodících posádek závody probêhly. Na Vranovê jsou pro vodní sporty
doslova ideální podmínky. Velké podêkování patþí kempu Vranovská pláž
za pþípravu dráhy, Karlovi Podzimkovi a organizátorûm Vranovského
léta.
Vranov již v minulosti zažil nêkolik závodû draçích lodí vçetnê Çeského
poháru nejvyšší domácí draçí soutêže. V malých lodích to byla, ale çeská
premiéra. Na pþíští rok se pþipravuje celoroçní pohár i na têchto dese
dese-timístných lodích, které jsou ve svêtê velmi populární, ale u nás se na nich
doposud nezávodilo. Vranov urçitê bude souçástí pohárových závodû.
Výhodou malých lodí je samozþejmê nižší poçet závodníkû v jedné posádce
oproti klasickým dvacetimístným lodím. Perfektní byl i poçet pþihlášených
týmû zejména v kategorii Hobby a Fun
Fun,, kde se do závodû zapojují týmy,
které své první zkušenosti s draçími lodêmi získávají až pþi samotném
závodê. Závody draçích lodí je prostê sport pro všechny
všechny!! Také oficiální
draçí kategorie „OPEN“ je bez omezení vêku a pohlaví!

Výsledky (www.kanoe-znojmo.cz):
200 m
MUŽI: 1. Bizoni, 2. Draci Znojmo, 3. TJ kanoistika Znojmo
Znojmo..
ŽENY: 1. Draçice Znojmo
Znojmo..
ŽENY - FUN: 1. Marhule, 2. Kapþice z Nautilusu, 3. Sestry v Akci
Akci..
MIX PROFI: 1. Draci Znojmo, 2. TJ kanoistika Znojmo, 3. 10MixMorava
MIX FUN: 1. Zelení Baroni, 2. Argonauti, 3. Do Poçtu
MIX HOBBY: 1. Hostim, 2. Pþefiklá koçka, 3. Vranovské léto
léto..
Omnium - 550 m:
MIX PROFI: 1. Draci Znojmo -Exalibur City
MIX FUN: 1. Argonauti
Mix Hobby: 1. Hostim
MUŽI: 1. Bizoni
ŽENY: 1. Draçice Znojmo
ŽENY - FUN: 1. Kapþice z Nautilusu
text a foto: -JB- a KZ
Nautilusu..
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