
 

Prestige CUP 2013! 

 
Termín: 5. 10.2013 
Místo: Loděnice LS Brno, Veslařská 177, Brno – Pisárky 
Pořadatel: TJ Lodní sporty Brno, kanoistický oddíl 
 
Předběžný časový harmonogram závodu:  
Sobota 5.10.2013 
14.00 - 14.15 hod. Porada kapitánů 
14.30 – 16.30 hod závod  na 2600 m 
Od 17.00 hod. Dragon párty, defilé vítězů, předání cen 
 
Soutěžní pravidla:   
V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. 
Týmy budou na poradě kapitánů rozlosovány do rozjížděk po 2 lodích. Vítězí tým s nejlepším časem. 
 
Kategorie: 
GRAND PRIX -  v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy,  pokud jsou v posádce závodníci (mimo 
veteránů nad 50 let, žen a juniorů) registrovaní v Českém poháru, musí mít posádka minimálně 10 pádlujících 
žen.  Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP. 
Oceněna bude i nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze ženské týmy, pak pojedou 
tyto týmy samostatný závod). 
 
Přihlášky 
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu  bob@dragonboat.cz  či telefonicky na číslo 737 288 337. 
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 3.10.2013. Vzhledem ke kapacitě loděnice, je stanoven limit posádek na 20 
nejdříve přihlášených. 
 
Startovné plus 2 dárky do tomboly 
Pro týmy  činí startovné 1.500 Kč. Dále prosíme, aby každý tým přivezl 2 dárky do dračí tomboly! 
 
Trať závodu: 
2.600m –  startuje se  u loděnice bez pevných startovacích bójí, jede se na 1 obrátku u Jundrovského mostu. 
Cíl je v místě startu. 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní prezentace vítězů  

na krátkých tratích se uskuteční v úvodu odpoledního programu.  
 
Parkování:  nelze parkovat uvnitř areálu LS Brno, nejbližší parkování je u mostu nad loděnicí 
 
Občerstvení:   V areálu bude v provozu několik stánků  s občerstvením a nápoji. 
 
DJ, Dragon party: Po skončení závodů bude připraven DJ, aby rozdivočil draky k tanečním kreacím! 
 
WC a sociální zařízení:  V areálu loděnice  v omezené kapacitě 
 
 
V Brně  dne  18.9.2013 
Zdeněk Janeček 
bob@dragonboat.cz, tel. 737 288 337 


