
 

Brněnský festival dračích 
lodí 2016 

 
 
Termín:  4. 6. 2016 ÷ 5. 6. 2016 
Místo:  Brněnská přehrada, Lodní sporty Brno, Rakovecká zátoka 
Pořadatel:  Torrsen Sports s.r.o. a TenDragons.cz s.r.o. ve spolupráci s LS Brno 
 
Součástí Brněnského festivalu DL 2016 je nominační závod pro MS v Moskvě 2016.  
Tento závod je otevřen všem posádkám z ČR. Nominačního závodu se může účastnit jen závodník uvedený 
v posádkovém listu své posádky.  
 
Předběžný časový harmonogram závodu: 
 
Pátek 3. 6. 2015 
15.00 - 18.00 hod Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu. 
 Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas. 
  
Sobota 4. 6. 2016 
09.00 - 09.30 hod porada kapitánů – odevzdání posádkových listů.  
10.00 - 14.00 hod závody na 200m (20+1) - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále 
14.30 - 16.30 hod závody na 1 000m (20+1)  
16.45 - 18.00 hod závody na 2 000m (20+1) 
18.30 - 19.00 hod defilé vítězů, předání cen 
19:30 - 22:15 hod hudební program, občerstvení 

22:30 ohňostroj 
 
Neděle 5. 6. 2016 
09.30 - 09.45 hod porada kapitánů – odevzdání posádkových listů 
10.00 - 14.00 hod závody na 200m (10+1) - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále 
14.30 - 16.30 hod závody na 1 000m (10+1)  
16.45 - 18.00 hod závody na 2 000m (10+1) 
18.30 - 19.00 hod defilé vítězů, předání cen 
 
Soutěžní pravidla: 
V souladu s mezinárodními pravidly dragonboat race. 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.  
 
Kategorie: 
SPORT & FUN & FIRMY - 20 pádlujících - v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. Oceněna bude i 
nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze ženské týmy, pak pojedou tyto týmy 
samostatný závod). 
JUNIOŘI – JUNIORKY – JUNIOŘI MIX  - 20 pádlujících - členové posádky můžou mít maximálně 18let. 
(MIX- minimálně 8 pádlujících juniorek) 
SPORT & FUN & FIRMY - 10 pádlujících - v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy. Oceněna bude i 
nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze ženské týmy, pak pojedou tyto týmy 
samostatný závod). 
JUNIOŘI – JUNIORKY – JUNIOŘI MIX - 10 pádlujících - členové posádky můžou mít maximálně 18let. 
(MIX- minimálně 4 pádlující juniorky) 
 



 

ELITE OPEN - 10 pádlujících - posádka bez omezení věku a pohlaví.  
ELITE WOMEN - 10 pádlujících - čistě ženská posádka.  
 
„Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého 
kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech.“ 
 
*ELITE:   bodovaná série dračích lodí, určena pro posádky bodující v nejvyšší soutěži „Český 
   pohár“ v rámci České asociace dračích lodí. 
*SPORT:   bodovaná série dračích lodí, určena pro posádky, které pravidelně trénují a mají 
   zkušenosti z minulých závodů. 
*FUN:    kategorie pro posádky, které nemají zkušenosti se závody, případně se účastní  pouze 
   několik závodů v roce, nebo jsou úplní začátečníci. 
*JUNIOŘI:   členové posádky můžou mít maximálně 18let 
*JUNIORKY:  členky posádky můžou mít maximálně 18let 
*JUNIOŘI MIX:  členové posádky můžou mít maximálně 18let, v posádce musí být minimálně 8 
   pádlujících juniorek. 
*FIRMY:   firemní týmy pojedou závod s posádkami v kategorii FUN, při účasti 3 a více  
   firemních posádek bude vyhlášena samostatná kategorie - firemní pohár. 
 
Přihlášky: 
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.pavlof-sport.cz  nebo www.dracilode-brno.cz . 
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 750 . 

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 30. 5. 2016 
 
Startovné:  
Pro týmy jedoucí na lodi pro 20 osob činí startovné 6.000 Kč, pro týmy na lodi pro 10 osob 4.000 Kč. 
Pro týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné 8.000 Kč! 
Pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné na lodi pro 20 osob 10.000 Kč bez DPH, na lodi 
pro 10 osob 6.000 Kč bez DPH. Pro firemní týmy, které se zúčastní závodu na obou typech lodí, je startovné  
12.000 Kč bez DPH! 
 
Startovné zahrnuje: pro kategorii FUN & FIRMY 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě 
závodu (viz. Předběžný časový harmonogram závodu). Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení 
dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním a nedělním závodě, vstup do areálu závodiště se 
zázemím, v případě písemné žádosti zaslané předem umožnění přenocování v areálu LS Brno, pro první 3 týmy 
v každé kategorii věcné ceny, vstup do areálu loděnice LS Brno včetně možnosti sledování ohňostroje v rámci 

Ignis Brunensis (www.ignisbrunensis.cz). Po skončení sobotního závodu a vyhlášení výsledků následuje hudební 
program a výtečné občerstvení. Sobotní sportovní den s dračími loděmi bude ukončen 1. soutěžním 
ohňostrojem v rámci festivalu Ignis Brunensis ve 22:30hod. 
 
Trať závodu: 
200m -  startuje se z pevných startovacích bloků ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí 
 v areálu loděnice Lodních sportů Brno. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před 
 závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou. 
1000m - startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér  srovná 
 posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky. 
2000m - startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér  srovná 
 posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky. 
 
Ředitel závodu:                             Michal Konvalina  
Asistent ředitele závodu:                       Michal Osička  
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový 

harmonogram závodu. Každý tým na 1. - 3. místě obdrží pohár a 
věcné ceny. 

Doplňující informace: 
 

http://www.pavlof-sport.cz/
http://www.dracilode-brno.cz/
file:///C:/Users/TB-Doma/AppData/Local/Temp/info@torrsen-sports.cz
file:///C:/Users/TB-Doma/AppData/Local/Temp/www.ignisbrunensis.cz


 

Parkování:    nad loděnicí LS Brno na volně přístupných parkovištích 
 
Vstupné do areálu LS Brno:  kapitán posádky obdrží na bráně areálu 25, resp. 13 

 identifikačních pásků (platí pro posádky s 20, resp. s 10 
 pádlujícími), které umožňují vstup do areálu ve den  závodu zdarma 
 včetně možnosti sledování večerního ohňostroje. 

 
Ubytování:   v případě písemné žádosti zaslané předem umožnění přenocování 

  v areálu LS Brno. Doporučení ubytování naleznete zde:  
   http://www.bystrc.cz/sluzby-pro-obcany.html 
 
 
Občerstvení:    bude pro vás připraven profesionální catering, kde si  budete 

 moci objednat několik druhů teplých jídel (např.  steaky, 
 těstovinové saláty, kebab, čínské nudle atd., dále  čepované pivo 
 a limonády, káva, palačinky, langoše),  v kempu bude otevřeno 
 i několik restaurací 

 
WC a sociální zařízení:    v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě 

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci. 

Jakékoliv dotazy směřujte na   info@torrsen-sports.cz, 
Ředitel závodu, komunikace, 
marketing :   Michal Konvalina, tel.: 725 606 750 
Asistent ředitele závodu:   Michal Osička, tel.: 608 654 609 
 
V Brně dne 9. 3. 2016 
 
Michal Konvalina 
ředitel závodu 
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