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Nejen draci se slétli 
v sobotu 19. 8. 2017 na Kfietínku
Mezi draky a draãicemi je mnoho závodÛ, na které se posádky tû‰í celou sezónu… legendou se v‰ak mezi ni-
mi stává tradiãní závod draãích lodí na Kfietínce.

Kfietínka Cup patfií také k nejvût‰ím
závodÛm svého druhu. V roce 2016 se
mezi sebou na Kfietínce utkalo na 60 
posádek draãích lodí napfiíã v‰emi kate-
goriemi. I letos byly pro posádky i ná-
v‰tûvníky pfiipraveny atraktivní závody
sprint na 200 m a v odpoledních hodi-
nách závod na 1 km.

7. roãník pfiivítal na Kfietínce 55 posádek
z celé âeské republiky, Slovenska i Polska.

Nejúspû‰nûj‰í FUN posádkou se na
200 m stala posádka Cetkováci, na 1 km
to byla Alika Dragons. Zlat˘ pohár v ju-
niorské kategorii získala Dráãata
z Kfietínky. Prvenství v kategorii Ïen v
obou závodech obhájila Vrahovická sací
jednotka Women. V kategorii Sport na
200 m byla nejrychlej‰í sportovní polská
posádka Wroclaw. Ta nakonec tûsnû zví-

tûzila i na dlouhé trati 1 km pfied brnûn-
sk˘m t˘mem AZUMA Dragons.

Vyhlá‰ená Kfietínka a magická atmosfé-
ra draãího sportu opût pfiilákali i finalistky
soutûÏe „Dívka âeské republiky 2017”.
Finalistky soutûÏe o nejsympatiãtûj‰í spor-
tující dívky z âR dokázaly, Ïe se ani draka
nebojí, usedly do draãí lodû a stateãnû bo-
jovaly v kategorii FUN. 

Pofiadatelé, obec Lazinov a spoleã-
nost Torrsen Sports, jenÏ patfií mezi nej-
vût‰í organizátory závodÛ draãích lodí
v âeské republice, letos opût pfiipravili
zábavu pro celou rodinu, parádní draãí
závody a bohat˘ doprovodn˘ program.

UÏ teì se tû‰íme na Kfietínka Cup
2018!
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Celkovû nejrychlej‰í polská posádka Wroclaw.

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.
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