Program
Piątek 14 czerwca 2019 r.
od 16:00
Przybycie drużyn
17:00 do 19:00
Wolny trening
19:15
Zebranie kapitanów
19:45
Otwarcie XIII Festynu Wodnego w Neuhausen/Spree
przez burmistrza Gminy Neuhausen/Spree, Dietera Perko
20:15
Przedbiegi do zawodów nocnych
startuje do 4 łodzi równolegle (w zależności od ilości drużyn)
21:15
Przygotowanie do biegów eliminacyjnych
21:30
Biegi eliminacyjne do finałów
startuje do 4 łodzi równolegle (łodzie, boje i wiosła są kolorowo oświetlone)
22:30
„Zalew w płomieniach“ - fajerwerki w fascynujących kulisach przyrody
22:45
Biegi finałowe w zawodach nocnych (do 4 łodzi równolegle)
łodzie, boje i wiosła są kolorowo oświetlone
ok. 0:00
Wyróżnienie zwycięzców z przekazaniem pucharu
0:15
„Smocza Noc“ - legendarna bech party

Sobota 15 czerwca 2019 r.
od 08:00
Przybycie drużyn i wolny trening
wspólne śniadanie z polskimi gośćmi z Zielonej Góry i z Żar
08:45
Zebranie kapitanów
09:15
Słowa powitalne z okazji XIII Festynu Wodnego w Neuhausen/Spree
przez burmistrza Gminy Neuhausen/Spree, Dietera Perko

oraz burmistrzów z polskich gmin partnerskich z Zielonej Góry i z Żar
09:30
Start do prezentacji niemieckich i polskich drużyn wraz ze zdjęciem na plaży (przed ich 1. biegiem)
09:45
Przedbieg 1 smoczych łodzi (do 5 łodzi równolegle)
11:45 do 12:15
Dziecięce regaty smoczych łodzi (akcja sponsorska) i przerwa obiadowa
12:15
Przedbieg 2 smoczych łodzi (do 5 łodzi równolegle)
14:15
przygotowanie do biegów finałowych regat smoczych łodzi
14:30
Biegi finałowe (Puchar Sparkasse / Puchar LWG / Puchar envia M / Puchar Gminy Neuhausen)
do 6 łodzi równolegle
16:15
Przygotowanie do przeciągania smoczych łodzi i do wyścigu wanien
16:30
4. SpreeCamp - Dragon Pulls (przeciąganie smoczych łodzi)
16:45
3. elements Cup (wyścigi wanien)
17:15
Przygotowanie 2. SpreeGas-Cup (wyścigu długodystansowego)
17:45
2. Pucharowe długodystansowe wyścigi smoczych łodzi „SpreeGas Cup” 2000m
18:45
Program kulturalny z Gminy Zielona Góra: Mega Dance. Akrobatyczny rock'n'roll
19:00
Wyróżnienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach
(Premium-Sport, Sport, Fun, Kobiety / SpreeGas Cup, SpreeCamp - Dragon-Pulls,
ELEMENTS-Badewannen-Cup, Najbardziej kreatywna drużyna)
19:30
Weberknechte – Drum Show (pokaz perkusyjny)
19:45
Losowanie nagrody głównej w wielkiej tomboli
20:00
Weberknechte – Drum Show (pokaz perkusyjny)

20:15
Start do „Smoczej Nocy“ - legendarnej beach party
21:00
Poledance-Performance
22:00
artystyka w ringu
ca. 22:30
„Zalew w płomieniach“ - fascynujące fajerwerki w kulisach przyrody
22:45 do ...
„Smocza Noc“ ciąg dalszy

Dalsze atrakcje przez cały dzień
Młodzież straży pożarnej ze strzelaniem, stoisko robótek, malowania i szminkowania dzieci z
udziałem SOS Kinderdorf, ogromny zamek dmuchany ze Sparkasse Spree-Neiße,
wielka tombola, jazda na konikach (Thunder Horse Ranch)

