
 
PROPOZICE ZÁVODU  

„DRAČÍ SVĚT – TŘEBOŇ 2013“ 
 
 
 

 
 
Termín: 8. -9. 6. 2013 
 
Místo: Třeboň, Autokemp Třeboňský ráj, Opatovický rybník 
 
Kategorie: FUN (firemní posádky), ČP (Český pohár), GP (Grand prix) 
 
Harmonogram závodu: 
 
Pátek 7.6.2013 
od 17:00 Tréninky dle zájmu a objednávek 
20:00  Porada kapitánů – společenská místnost autokempu Třeboňský ráj 
 
Sobota 8.6.2013 
09:00      ČP Premier Women, Open - 200m 
10:30     FUN Mix - 200m 
13:00     GP + ČP Mix - 200m 
16:45     Všechny kategorie – 2 km 
20:00     Dragon Boat Party - vyhlášení výsledků – Sportovní areál „DOUBÍ“ 
 
Neděle 9.6.2013 
10:30     ČP  Premier Women, Open - 500m 
11:10  GP + ČP Mix - 500m 
 Vyhlášení výsledků ihned po ukončení jízd. 
 
Soutěžní pravidla: 
Závody proběhnou podle pravidel České asociace dračích lodí pro rok 2013, podrobnosti 
budou vysvětleny na poradě kapitánů. 
 
Lodě a pádla: 
Pořadatel zajišťuje – lodě, pádla, buben a kormidelníka s kormidlem. 
 
Startovné: 
10.000,- Kč pro firemní FUN posádku 
  5.000,- Kč pro korporaci přátel FUN, dále pro GP a základní členy ČP 
  3.000,- Kč pro plné členy ČP 
 
Startovné zahrnuje následující: 
- vlastní startovné týmu na závod dračích lodí na všech tratích, včetně půjčení lodí, pádel      
a dozoru vyškoleného kormidelníka a vstup do areálu, včetně instruktáže a tréninkové jízdy – 
nutné objednat předem! 
- kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění vodní záchranné služby a lékařské 
pomoci, ceny pro vítěze, 
- vstupné na pivovarský gala večer pro celou posádku, 
- pohled na západ slunce z DOUBÍ (nelze reklamovat v případě deště, mlhy nebo opilosti) 
 
Startovné nezahrnuje parkovné a kempování v areálu závodu ani jiné ubytování                    
a stravování. 
 
 
 



 
 
 
 
Trať: 
200 m – dráhy podél hráze rybníka Opatovického, start z pevných startovacích bloků v 6ti 
drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí z areálu autokempu Třeboňský ráj.  Pro cíl je 
zajištěna cílová kamera pro případné protesty. 
500  m - bez pevných startovacích bloků. 
2000 m – start intervalově bez pevných startovacích bloků. Závod se jede na otáčky. 
 
Areál závodu: 
Závod má domovský areál v autokempu Třeboňský ráj, kde je zároveň možné se ubytovat. 
Vjezd do areálu autokempu je povolen POUZE ubytovaným a pořadatelům. Pro posádky, 
které nebudou ubytované v autokempu, bude povolen vjezd pouze pro jedno vozidlo. 
Povolenky k vjezdu budou rozdány na poradě kapitánů v pátek 7.6.2013 s vepsanou SPZ. 
 
Příjezd: 
To zvládne každý, do internetové mapy (např. www.mapy.cz) vložte níže uvedené 
souřadnice tak, jak jsou napsané.  
 
Parkování: 
Parkování je zajištěno cca 450 m před areálem autokempu. Parkovné činí 50 Kč na auto       
a den, případně 80 Kč na auto a dva dny. 
 
Občerstvení a sociální zařízení: 
Autokemp nabízí restauraci a buffet, v areálu závodu bude působit rovněž řada stánků. 
Sociální zařízení bude zajištěno v dostatečné kapacitě. Není nutné chodit za keře. Pro 
odpadky bude přistaven kontejner. 
 
Společenský večer: 
Oproti předchozím ročníkům bude letošní galavečer nikoliv v pivovaru (nelze z provozních 
důvodů ze strany pivovaru), ale v areálu „DOUBÍ“. Proběhne slavnostní předání medailí        
a trofejí, následuje volná a téměř nevázaná zábava s hudebním programem a bohatou 
nabídkou občerstvení, zejména pivního, až do neděle! 
Opět nám budou hrát skvělí Second service band.  
Areál „DOUBÍ“ se nachází na protějším břehu Opatovického rybníka, doprava je možná 
autem, na kole, pěšky (přes hráz), ale POZOR!!, lenivce přiveze a odveze DRAGON 
EXPRES, který bude pendlovat mezi Třeboní a Doubím se zastávkou u autokempu.  
 

 

http://www.mapy.cz/�


 
Trasa a jízdní řád DRAGON EXPRESU: 
Dragon Expres vyjíždí z třeboňského náměstí (1) k pivovaru (2), dále po hrázi rybníka Svět 
ke kiosku u hrobky (3), pak po hrázi rybníka Opatovického až k Doubí (4). 
Odjezdy z náměstí: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 
Odjezdy od Doubí:  19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 01:30 
 

 
 
 
 
Důležité kontakty: 
 
Vedení závodu a informace k závodu: 
klub@trebonstikapri.cz nebo +420 774 23 26 55 
 
Ubytování v autokempu Třeboňský ráj: 
www.autocamp-trebon.cz nebo info@autocamp-trebon.cz nebo +420 384 722 586 
 
 
GPS pro navigaci (přeneste řádek se souřadnicemi např. do mapy.cz): 
Autokemp Třeboňský ráj: 
48°59'34.441"N, 14°46'0.099"E 
 
Parkoviště: 
48°59'47.396"N, 14°46'21.078"E 
 
Galavečer v DOUBÍ: 
48°59'10.022"N, 14°46'32.393"E 
 
Detailnější informace ke sportovnímu programu naleznete na www.dragonboat.cz. 
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