
Plumlovský drak 2015_propozice 

Plumlovský DRAK 2015 
    aneb festival závodů dračích lodí v rámci DNE Plumlovské přehrady 

 

 
 
 



Plumlovský drak 2015_propozice 

Plumlovský DRAK 2015 
    aneb festival závodů dračích lodí v rámci DNE Plumlovské přehrady 

 
 

Termín:  pátek 4.9.2015 + sobota 5. 9.2015  
Místo:   Plumlovská přehrada, okres Prostějov, areál pláže „U Vrbiček“ 
Pořadatel:  Zaki-sport.cz, Stavebniny FPM Plumlov s.r.o. & Torrsen Sports s.r.o. 
 
Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Jiřího Rozbořila, primátora 

statutárního města Prostějov pana Miroslava Pišťáka, poslance parlamentu ČR Radima 

Fialy, města Plumlov a obce Mostkovice 

Předběžný časový harmonogram závodu:  
Program pátek 4.9.  
13.00 – 19.00 / tréninkové jízdy 
19.00 – 22.00 / welcome party 
 
Program sobota 5.9. 
09.00 - 17.00  / hlavní závody dračích lodí na 200m a 1000m 
- doprovodný program pro celou rodinu / skákací hrad, půjčovna šlapadel a lodí / 
10.00 – 13.00 Helios jízdárna Mostkovice / jízdy na koních 
13.00 – 14.00 vložené závody dětských posádek a dětí z dětských domovů  
14.00 – 1.00 ukázka balonové techniky / habalon.cz 
- možnost vyzkoušení hořáku a focení s balonem, za příznivého počasí kotvené lety 
- ukázka hasičské techniky, záchranná služba, Policie ČR - prevence 
18.00 - 19.00 slavnostní vyhlášení výsledků 
19.00 - 23.50 DRAGON PARTY s kapelami KONTAKT, DEJSI, Katapult Revival a PV 
Rock’N’Roll Classic 
 
Kategorie:  
1. DBGP – 20 pádlujících - profesionální posádky, které závodí pravidelně. Závody jsou 
součástí série Dragon Boat Grand Prix 2015 a závodů firemních posádek. V posádce musí být 
minimálně 4 pádlující ženy. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo 
použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP. 
 
2. HOBBY / Firemní posádky – 20 pádlujících - poloprofesionálové, kteří se již někdy závodů 
dračích lodí účastnili. V posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. Kormidelníka dodá 
pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP.  
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3. FUN & FIRMY – 20 pádlujících – teamy, které ještě nikdy na dračí lodi nezávodili mají 
nárok na vlastní kategorii pokud se závodů zúčastní minimálně 3 další HOBBY posádky. V 
posádce minimálně 4 pádlující ženy. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka 
právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP.  
 
4. ŽENSKÉ posádky - oceněna bude i nejlepší ženská posádka, pokud se závodů zúčastní 
minimálně 4 čistě ženské posádky. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka 
právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP. Ženy z těchto posádek mohou závodit i za 
jiné teamy… 
 
5. JUNIOŘI - 20 pádlujících – teamy, které dosahují věku maximálně 16 let mají taktéž nárok 
na vlastní kategorii pokud se závodů zúčastní minimálně 4 juniorské posádky. V posádce 
musí být minimálně 4 pádlující ženy a jako dozor 2 dospělé osoby. Kormidelníka dodá 
pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí GP či ČP.  
 
Soutěžní pravidla:  
V souladu s pravidly České asociace dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na 
poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 3-4 lodích. Ihned následují 
opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy 
nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Bodování v sérii 
DBGP dle platných pravidel.  
 
Přihlášky:  
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dracilode-plumlov.cz nebo 
www.zaki-sport.cz odkaz Plumlovský DRAK. Případně na www.dragonboat.cz a www.pavlof-
sport.cz !!! 
 
Dotazy nejen k přihláškám zasílejte a směřujte na Petra Zakopala (ředitele závodu), 
petr@zakopal.com, mobil +420 773 145 150 
 
Uzávěrka přihlášek je ve středu 2. 9. 2015! 
 
Startovné:  
Pro juniorské posádky do 16 let je startovné 1.000,-Kč. Pro týmy přátel, klubů, sborů, 
jednotek apod.. startovné činí 5.000 Kč, pro firemní posádky jedoucí na velké dračí lodi pro 
20 osob je startovné na základě smluvního vztahu 10.000 Kč bez DPH. 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen:  
Proběhne po absolvování finálových jízd na 200 m a 1 kilometru … cca 18.00 hod 
 
Ubytování:  
Možnost ubytování v autokempu Přehrada přímo u Plumlovské přehrady, cca 800 m od pláže 
„U Vrbiček“. Máme zarezervovaných na 4. - 5. 9. 2015 asi 80 lůžek + stanovou plochu pro cca 
50 stanů + auta. Každý prosím objednávejte individuálně počet míst, kolik vás bude. 
Podrobnosti na www.autokempmostkovice.cz, konkrétně Magdalena Všetičková,DiS., tel. 
582 362 220;  
mobil 602 432 310, email: vsetickova@mostkovice.cz 
 
Parkování:  
Bezplatně na parkovišti u areálu kempu nebo v blízkém okolí pláže, co nejlépe, aby vozidla 
nepřekážely běžnému provozu …  

http://www.dracilode-plumlov.cz/
http://www.zaki-sport.cz/
http://www.dragonboat.cz/
http://www.pavlof-sport.cz/
http://www.pavlof-sport.cz/
mailto:petr@zakopal.com
http://www.autokempmostkovice.cz/
mailto:vsetickova@mostkovice.cz
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Vstupné do areálu pláže „U Vrbiček“:  
Kapitán posádky obdrží na bráně kempu 25 identifikačních pásků (platí pro posádky s 20 
pádlujícími), které umožňují vstup na pláž v den závodu zdarma. Vstupní jinak činí 20 Kč na 
osobu, děti do 12 let mají vstup zdarma.  
 
Občerstvení:  
Bude pro vás připraven profesionální catering, kde si budete moci objednat několik druhů 
teplých jídel (např. steaky na grilu, kuřecí řízky, smažené sýry, těstovinové saláty, kebab, 
klobásy atd., dále čepované pivo a limonády, káva, palačinky, langoše), to vše v areálu pláže 
„U Vrbiček“ a navíc bude otevřeno hned několik stánků s občerstvením  
 
WC a sociální zařízení:  
V areálu závodu k dispozici v dostatečné kapacitě  
 
V Prostějově dne 13.7. 2015  
 
PETR ZAKOPAL 

ředitel závodu 

pořadatel festivalu Plumlovský drak 

moderator rádia Petrov 

manager kapely DEJSI 

+420 773 145 150 

petr@zakopal.com 

www.dracilode-plumlov.cz 

www.zaki-sport.cz 

www.zakopal.com 

www.dejsi.com 

https://www.facebook.com/zaki.team 

www.facebook.com/Zakopal 

https://www.facebook.com/events/1608290036117513/ 

              

http://www.zaki-sport.cz/
http://www.zakopal.com/
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