
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
IV. ROČNÍK MISTROVSTVÍ MORAVY 

DRAČÍCH LODÍ 2013 
„„OO  PPOOHHÁÁRR  SSTTAARROOSSTTYY  OOSSTTRROOŽŽSSKKÉÉ  NNOOVVÉÉ  VVSSII““  

DDRRAAGGOONN  BBOOAATT  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  22001133                          
  MMOORRAAVVSSKKÁÁ  LLIIGGAA  DDRRAAČČÍÍCCHH  LLOODDÍÍ  --  VVÝÝCCHHOODDNNÍÍ  DDIIVVIIZZEE  

 
Termín:  10. – 11. SRPEN 2013 
 
Místo:  Ostrožská Nová Ves, areál loděnice rychlostní kanoistiky na Kunovské tabuli 
 (Vybojkovaná olympijská dráha,která hostila Letní olympiádu dětí a mládeže LODM 2013, 
  ověřená lokalita s neopakovatelnou atmosférou!!) 

Předběžný časový harmonogram závodu: 
Pozn. Přesný rozpis jízd a harmonogram závodu bude znám po poradě kapitánů. 
 

  Pátek  10.8.2013 
  
  20.00 hod       porada kapitánů ve žluté loděnici rychlostní kanoistiky 
  
Sobota 10.8.2013 

 
  9.00 –  10.30 hod  ČPDL - Premier WOMEN + OPEN - SPRINT 200m 
  10.45 - 12.45 hod  DBGP MIX "FUN" - SPRINT 200m "O pohár starosty ONV" 
  13.00 - 16.15 hod  DBGP + ČPDL MIX "GOLDEN FOUR" - SPRINT 200m 
  16.30 - 18.30 hod Dlouhé tratě 1km a 2km - všechny kategorie   

19.30 hod     Slavnostní vyhlášení, Dragon párty s kapelami TABÁK “KABÁT-REVIVAL” a WETESH a jako     
                                      host vystoupí ČMELDA BAND – vše v areálu loděnice rychlostní kanoistiky. 
 
Neděle 11.8.2013 
 
9.30 - 10.30 hod   ČPDL - Premier WOMEN + OPEN - 500m 
10.50 - 13.10 hod   DBGP + ČPDL MIX "GOLDEN FOUR" - 500m 
13.30 hod  Slavnostní vyhlášení a předání trofejí ihned po ukončení závodů. 

 
Soutěžní pravidla: 
 
V souladu s pravidly Dragon Boat Grand Prix 2013 http://www.dragonboat.cz/grand_prix/2013/pravidla/a 
České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. 

  Pro úvodní závod FUN pro začínající a amatérské týmy platí pravidlo min. 4 pádlujících žen. 
 (týmy tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimálně 4 pádlující ženy, plus bubeník). Kormidelníka dodá 
 pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP. 
 
 Kategorie MIX Český pohár & Dragon Boat GRAND PRIX: 
 Pro hlavní závod kategorie MIX - společný finálový blok ČPDL a DBGP platí pro posádky Grand Prix 
 pravidlo min. 6 pádlujících žen a pro posádky ČPDL pravidlo min. 8 pádlujících žen. 
 

http://www.dragonboat.cz/grand_prix/2013/pravidla/a


Přihlášky : 
 
Přihláška pro posádky FUN týmů "O POHÁR STAROSTY OTROŽSKÉ NOVÉ VSI" na www.onv-reznici.cz 
Přihláška pro posádky ČP+GP2013 MIX na http://prihlasky.dragonboat.cz/?race=130 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Startovné 
 
Pro amaterské a FUN týmy + DBGP činí registrační poplatek 5.000 Kč 
Pro plné členy ČP : 3 .000,-Kč 
Pro základní členy ČP : 5 .000,-Kč 
 
MOŽNOSTI UHRAZENÍ : 
1. Bankovním převodem na účet SK Dračí lodě Ostroská Nová Ves 

142 250 6399/0800  
• pro potvrzení bankovního převodu uvéct konfirmační email : bocekr@uhr.avxeur.com 
• do vzkazu pro příjemce uvéct „ MISTROVSTVÍ MORAVY 2013-jméno posádky“ 
 

2.    Hotově na poradě kapitánů 
 
Úhrazení registračního poplatku  umožňuje týmu start na všech tratích (200/500 a 1000 nebo 2000m).  
 
Startovné zahrnuje:  3 tréninkové jízdy s instruktorem, zapůjčení lodě a pádel a kormidelníka,kompletní organizaci 
závodu, zapůjčení a dopravu dračích lodi, účast na sobotním vstupu do areálu závodiště se zázemím, účast na večerní 
Dragon párty, pro první týmy v každé kategorii věcné  ceny 

 
Trať  závodu: 
 
200/500m – start je zajištěn z pevných startovacích bloků v 6 vybojkovaných drahách, Finání rozlosování a 

postupový klíč bude zveřejněn na poradě  kap itánů  před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl 
bude zaznamenán digitální kamerou pro případné protesty. 

 
1000/2000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, rozlosování na základě dosažených výsledků  
  200m. Startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky. 

 
Lodní park:                      6 lodí z dílny německé firmy BuK 

 
Doplňující informace: 

 
Parkování: Na veřejném parkovišti cca 700m od  areálu rychlostní kanoistiky.  
 Platí zákaz vjezdu do areálu !! 
 
 

 
Občerstvení: U závodiště bude v provozu několik stánků s tradičními „kusákovými dobrotami“ a 

občerstvením a  nápoji. 
 
Ubytování: HOTEL u RACKA tel.: 572 598 119 

HOTEL Na mlýně tel.: 572 598 499; 736 535 297 
Přírodní koupaliště ALBATROS - +420 603 308 518  http://www.albatrosonv.cz/ 

                  Hotel U lázní : Tel. 572 598 126; info@hotelulazni.eu /  http://www.hotelulazni.eu/ 
    STAN v arealu loděnice 

Jakékoliv dotazy směřujte na  bocekr@uhr.avxeur.com tel. 724 335 996 
 
Richard Boček  
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