
 

              
 
 

ČADL a Kanoistika Kojetín 
vydávají propozice 

 

Dlouhé tratě Kojetín 2015 
 

MČR + GRAND PRIX 
 

Termín:   16.04.2016 
 

Místo: Loděnice Kanoistiky Kojetín 
 
časový harmonogram závodu: 
 
Sobota 16.4.2016 
 
9.00 hod. porada kapitánů 
 
Časový plán jednotlivých rozjížděk bude zveřejněn na základě přihlášených 
posádek. Počítáme se startem v cca 10.00 hodin. 
Rozjížďky velkých i malých lodí s časovým odstupem 60 minut, t. zn. Např.  

1. – 10,00 – dvacítkové lodě 
2.  – 10,30 – desítkové lodě 
3.  -11,00 – další rozj. Velké 
4.  – 11,30 – další roj.malé 

 
Slavnostní vyhlášení v cca 17.00 h. 
 
 
Soutěžní pravidla: 
V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí, samostatně pro ČP a GP 
Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Závod se pojede na 6-ti 
lodích BUK. 
 
Kategorie:  ELITE -open,woman, mix, veteráni, veteránky, junioři, juniorky. 



 
SPORT GRAND PRIX - pouze pro závodníky neregistrované v rámci Českého 
poháru Dračích lodí (týmy tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimální 
počet žen dle usnesení dra čího kongresu , plus bubeník. KATEGORIE FUN - bude 
hodnocena samostatně. 
 Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého 
kormidelníka s licencí GP. Veteránům nad 50 let, juniorům a ženám účast 
povolena i v případě, že jsou registrovaní v ČP DL.  
 
Každá kategorie bude samostatně oceněna sadou pohárů a diplomy.   
 
 Přihlášky 
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu prokesji@seznam.cz 
na příslušném formuláři s vyplněním názvu týmu a výběrem kategorií. 
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10.4.2016. 
 
Startovné    ČP –plný člen 3000,--Kč, základní člen 5000,--Kč. Pro týmy GP korporace 
přátel činí startovné 5000 Kč. Ceny startovného jsou uvedeny včetně DPH. 
Startovné pro malé lodě je již obsaženo zaplacením velké. Pro posádky 
startující pouze na malé lodi činí startovné 50 %. 
 
 
Trať závodu: 
 
Velké lodě 

5000m, – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle 
aktuálního postavení ve výsledkové listině ČP a GP, startér srovná posádky a 
vydá povel ke startu. Závod se jede na 5000m na 4 otáčky- systém RONDEL 
– stíhačka. Start vždy dvou lodí z místa opačným směrem. Startovní a cílová 
linie je uprostřed trati, otáčky ve vzdálenosti 625 m nahoře a dole. Další lodě 
dle rozpisu v intervalu 60 vteřin. Při počtu 6-ti lodí start rozjížďky proběhne 
v rozmezí tří minut a průjezd první startující lodi startcílovým prostorem 
očekáváme za cca 5,5 až 6 minut, což je dostatečná doba k vyloučení kolizních 
situací. Všechny posádky absolvují dvě celá kola. Při průjezdu startovní linií 
mohou posádky hodnotit odstupy od svého soupeře. Při průjezdech bude 
časomírou zaznamenáván každý mezičas á 1250 m a ty budou včetně cílového 
času součástí výsledkové listiny. 
 
Malé lodě 

2500m, – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle 
aktuálního postavení ve výsledkové listině ČP a GP, startér srovná posádky a 
vydá povel ke startu. Závod se jede na 2500m na 2 otáčky- systém RONDEL 
– stíhačka. Start vždy dvou lodí z místa opačným směrem. Startovní a cílová 
linie je uprostřed trati, otáčky ve vzdálenosti 625 m nahoře a dole. Další lodě 
dle rozpisu v intervalu 60 vteřin.  
 
 
Vyhlášení vít ězů a předání cen: Po skon čení závod ů cca v 16.00 hodin  
Info k ubytování : kontaktní osoba Peťa Válek , tel.602579025 
 
Ředitel závodu: Jiří Prokeš , 777783705 


