
 

IIVV..  RROOČČNNÍÍKK  SSLLOOVVÁÁCCKKÉÉHHOO  

FFEESSTTIIVVAALLUU  

DDRRAAČČÍÍCCHH  LLOODDÍÍ  

„Dragon boat Grand prix 2011 aneb 

Moravská liga dračích lodí - východní 
divize“ 

OOSSTTRROOŽŽSSKKÁÁ  NNOOVVÁÁ  VVEESS  

 

28. květen 2011 

 
Termín:   28. 5. 2011 
 

Místo:   Areál loděnice rychlostní kanoistiky na Kunovské tabuli 
v Ostrožské Nové Vsi 
 

Pořadatel závodu:  SK DRAČÍ LODĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 
 
Předběžný harmonogram závodu : 
 
9:00   Porada kapitánů 
10:00 - 18:00  Rozjíždˇky a finálové jízdy 
18:30-19:00  Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v Areálu loděnice rychlostní kanoistiky 
                        na Kunovské tabuli v Ostrožské Nové Vsi 
19:30- ??         Dragon Rock night party 

 
Soutěžní pravidla:  v souladu s pravidly IV. ročníku Dragon Boat Grand Prix 2011   

       detaily naleznete na www.dragonboat.cz 
 
Trať závodu: Závodí se ve 4 drahách na vzdálenost 200m a dlouhá tratˇ 1000m.  

 Závod na 1000m se jede intervalovým způsobem na otáčky. Rozlosování a 
postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek na 
základě dosažených výsledků v závodě na 200m . 

 
Kategorie:       Grand Prix + Amatérské a firemní posádky OPEN (neregistrovaní závodnícI  
                         min. 4 pádlující ženy v posádce !!) 
 Novinkou letošního ročníku GP 2011 jsou Národní liga firemních posádek dračích 

lodí ČR a Národní liga ženských posádek dračích lodí přičemž s patričnými detaily 
se můžete seznámit na www.dragonboat.cz  

 

Registrační poplatek:  6.000,-Kč zahrnuje: 
 

1. Startovné týmu na závod dračích lodí – zapůjčení lodě, pádel, kormidelníka 
2. 3 tréninkové jízdy s instruktorem  - nutno objednat předem  www.onv-reznici.cz 

(již k dispozici na stránkach od příštího týdne) 
3. Vstup na Dragon Rock night party 

 
Tréninky:  Areál loděnice rychlostní kanoistiky na Kunovské tabuli v Ostrožské Nové Vsi 

  

http://www.dragonboat.cz/
http://www.dragonboat.cz/


 
Přihlášky:  do NEDĚLE 22.5.2010 na www.onv-reznici.cz. 
 
 
 
 
 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen:  Výsledky každé jízdy budou  zveřejněny v co nejkratším časovém 

úseku na tabuli a předání cen proběhne po finálových jízdách 
 

 
Občerstvení:   U závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji. 
 
WC:   V prostoru závodiště. 
 
Parkování: Na veřejném parkovišti cca 700m od závodiště. Platí zákaz vjezdu k areálu !! 
 
 
 

:  


