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1. Dragon Boat Grand Prix (DBGP) je celosezónní seriál závodů dračích lodí pro amatérské a firemní posádky,
jejichž závodníci nejsou držiteli mezinárodní sportovní licence tzv. DRAGON RACE pro závody dračích lodí v ČR,
tedy nejsou registrováni v nejvyšší národní sportovní soutěži - Českém poháru dračích lodí (ČPDL).
2. Závody jsou pořádány a řízeny dle Pravidel závodění Českého poháru dračích lodí – viz. dále.
3. Jednotliví závodníci DBGP jsou povinni registrovat se před závody na úrovni národní sportovní licence tzv.
DRAGON SPORT vyplněním formuláře posádkového listu nebo on-line na webovém portálu www.dragonbaot.cz
Evidence slouží ke kontrole a rozlišení závodníků a zároveň řeší celosezónně problematiku prohlášení
odpovědnosti závodníka na závodech dračích lodí, tzv. „reverz“.
4. Smyslem oddělení závodníků v soutěžích DBGP a ČPDL je rozlišit jejich sportovní úroveň a zajistit srovnatelné
hodnocení posádek (závodí spolu ti sobě rovni) s přihlédnutím na jejich sportovní dovednosti, zkušenosti a
ambice (reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích).
5. Výjimkou účasti závodníků s licencí DRAGON RACE v posádkách DBGP jsou závodnice bez věkového omezení,
junioři do 18 let, muži masters nad 50 let, kteří mohou za posádky DBGP startovat bez omezení a muži pod 50 let
věku s omezením max. počtu dvou pro jeden závod a posádku (Musí být označeni v posádkovém listu!).
6. Seriál závodů dračích lodí Dragon Boat Grand Prix zastřešuje několik dílčích soutěží, které jsou bodovány zvlášť.
Smyslem je nabídnout startujícím posádkám více variant, jak si v průběhu sezony zasoutěžit s přihlédnutím k
tomu, že úroveň více než 250 posádek (stav r. 2011) není zcela srovnatelná – někdo startuje poprvé, někdo už
má zkušenosti z předchozích let, někdo má ambice na celkový titul, někdo chce závodit pro zábavu na akcích
pouze v jeho místě. Systém je navržen tak, aby si pokud možno každá posádka našla svou motivaci a výsledkový
cíl pro svou dračí sportovní sezonu.
7. Celkem je v termínové listině DBGP 20 závodů, které se hodnotí v celkovém žebříčku a zároveň jsou rozděleny
dle lokality konání na 2 divize:
- Česká národní liga dračích lodí – tzv. divize ZÁPAD – nabízí 10 závodů na území Čech.
- Moravská národní liga dračích lodí – tzv. divize VÝCHOD – nabízí 10 závodů na území Moravy.
Obě ligy jsou samostatně bodovány a budou celkově vyhodnoceny po posledním závodě daného seriálu.
8. Národním vrcholem soutěží DBGP je závod mistrovství České republiky dračích lodí. Účast v tomto finálovém
závodě, který se sám započítává do celkového hodnocení ročníku, si zajistí posádky, které se umístí na daném
pořadí v celkovém hodnocení ročníku po odjetí všech závodů. Přesná kritéria jsou vyhlášena před prvním
závodem DBGP. – více v sekci bodování.
9. Od sezóny 2010 dochází k záměrnému propojování se soutěží ČPDL. Smyslem je postupně vytvořit systém
prolínání soutěží na bázi tzv. baráže, kdy nejlepší posádky DBGP budou postupovat pro následující ročník do
vyšší soutěže - ČPDL a naopak, posádky ze spodní části tabulky ČPDL pro následující sezónu sestoupí do DBGP.
10. Koncepčně je tento proces plánován postupně ze sezóny na sezónu, tak aby se nerozhodovalo direktivně a
skokem. Naopak, vedení soutěže zve vždy po sezóně zástupce aktivních posádek DBGP na celostátní dračí
kongres k projednání a upravuje pravidla pro sezónu následující po vzájemné konzultaci.
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DBGP sezóna 2012 - aktuální změny
V letošní sezoně se závodí opět na 2 úrovních dle úrovně organizace závodů DBGP:
1.

DRAGON BOAT GP GOLDEN FOUR jsou 4 závody nejvyšší organizačně-technické úrovně, které jsou zároveň
závody ČPDL. Závod splňuje parametry pro ČPDL, tedy vybójkovanou dráhu, pevné startovací bloky, profi
časomíru, cílové fotografie. V kategorii MIX se zde budou utkávat společně posádky DBGP a ČP (bodovány budou
nezávisle do svých soutěží). Za výsledky v Golden Four budou mít týmy DBGP bodovou bonifikaci jako ocenění
vyšší konkurence – více v sekci bodování.

2.

DRAGON BOAT GP KLASIK je označení všech ostatních DBGP závodů, kde požadavky na produkci nejsou tak
striktní, ale samozřejmě musí splňovat dané parametry – startovní a cílové bóje, cílová kamera pro případné
protesty apod. Posádky ČPDL mohou v rámci DBGP startovat v kategorii za své barvy pouze s min. počtem žen
10.

3.

Sprint 200m se jede systémem kvalifikačních jízd, kdy o celkové vítězství bojují posádky, které postoupí do
velkého finále. Dle počtu přihlášených posádek se startovní pole dělí na úroveň FUN a finálovou část tzv. GP
RACE. O rozdělení do skupin rozhoduje pořadatel závodu na základě počtu přihlášek, aktuálního nasazení
v žebříčku a dle úrovně týmů. Obě kategorie jsou oceňovány separátně a následně bodovány do žebříčku DBGP
sestupně od vítěze skupiny GP RACE po posádky FUN. Dle konkrétního klíče mohou v případě volných míst do
závodu GP RACE postoupit i vítězné posádky kategorie FUN. Konkrétně vždy rozhoduje pořadatel.

4.

Dlouhá trať se na závodech DB Klasik jede na 1000m na okruhu s obrátkami (dle místních podmínek) a na 2000m
na okruhu s obrátkami na závodech DB Golden Four. Startuje se intervalově dle výsledků na 200m.

5.

Kormidelníci DBGP pouze s licencí ČADL – Pořadatel je povinen zajistit pro závod GP posádkám kormidelníky,
kteří mají platnou licenci ČADL. Chce-li posádka využít svého kormidelníka, musí ten mít platnou licenci ČADL pro
sezonu 2012. Licenční zkoušky proběhnou dle zájmu před nebo v průběhu sezóny 2012.

6.

Standardní postupový klíč závodů DBGP – před sezónou budou zveřejněny jednotné postupové klíče pro
základní varianty počtu posádek a počtu lodí, na kterých se závodí. Vychází se z běžného počtu 4 nebo 6 lodí
podle geografických podmínek (šířka a hloubka řeky) a počtu přihlášených posádek. Operativní změna klíče je
možná na základě rozhodnutí pořadatele, ale musí být avizována na poradě kapitánů před závodem.

7.

Kulturní program DBGP – Významnou povinností pořadatele každého závodu DBGP je připravit doplňkový,
intenzivní společensko-kulturní program! Dragonboating = sport & fun!

8.

Kompozice posádek v kategorii MIX – poměr muži:ženy - Týmy DBGP jsou pro vzájemné klání zvýhodněny
formou menšího povinného počtu pádlujících žen v posádce oproti posádkám ČPDL v následujících poměrech:
Posádky DBGP
- min. 6 pádlujících žen v závodech DRAGON BOAT GOLDEN FOUR
- min. 4 pádlujících v závodech DRAGON BOAT GP KLASIK – ZŮSTÁVÁ JAKO LONI!
Posádky ČPDL
- min. 8 pádlujících žen v závodech DRAGON BOAT GOLDEN FOUR
- min. 10 pádlujících v závodech DRAGON BOAT GP KLASIK

9.

Posádky registrované v ČPDL se následující 2 sezóny (roky) od registrace v ČPDL mohou závodů DBGP účastnit
pouze za stejných podmínek jako stávající posádky ČPDL, případně s výjimkou udělenou vedením soutěže.
Toto pravidlo platí i pro jednotlivé členy týmu, kteří byli registrovaní v ČPDL, tj. závodník, který byl zaregistrovaný
v uplynulé sezoně v ČPDL je tak brán také po dvě následující sezony.
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BODOVÁNÍ SOUTĚŽÍ DBGP 2012:

.

Seriál závodů DBGP se skládá z více soutěží:
ČESKÉ LIGY DRAČÍCH LODÍ, tzv. divize ZÁPAD a MORAVSKÉ LIGY DRAČÍCH LODÍ, tzv. divize VÝCHOD. Tyto dílčí
soutěže jsou hodnoceny samostatně, zároveň se body dosažené v těchto soutěžích započítávají do celkového
hodnocení DBGP.
Vzhledem k rozdílnému startovnému bude i v letošní sezóně samostatně hodnocena NÁRODNÍ LIGA FIREMNÍCH
POSÁDEK DRAČÍCH LODÍ – v něm budou hodnoceny posádky startující pod firemní hlavičkou v rámci dílčího pořadí
dle celkového žebříčku DBGP. Tato soutěž bude průběžně bodována a v rámci MČR proběhne také vyhlášení a
dekorace tří nejlepších.

Hodnocení a bodování ČESKÉ A MORAVSKÉ DRAČÍ LIGY
•
•

•
•

Rozdělení na ligy je podle lokality, kde se závod koná, tzn. nezáleží na původu posádky Čechy/ Morava.
Posádky se mohou libovolně účastnit jakéhokoliv závodu, ať v České NDL nebo v Moravské NDL, stačí se přihlásit
do závodu. Bodovat tak mohou v obou soutěžích. Když posádka startuje v závodě Moravské NDL, získává body do
jejího žebříčku. Když pak vycestuje a účastní se závodů České NDL, započítávají se jí body do žebříčku této divize.
Do žebříčku se započítávají všechny bodové zisky v závodech dané ligy, tzn. výrazným a určujícím faktorem je
nejen umístění v závodě, ale také počet absolvovaných závodů!
Vítězové a medailisti České a Moravské dračí ligy budou vyhlášeni vždy na posledním závodu základní části
seriálu jednotlivých soutěží a obdrží ceny!

Hodnocení a bodování základní části DRAGON BOAT GRAND PRIX, kvalifikace na MČR
•
•
•
•

Do žebříčku celkového hodnocení základní části DBGP se posádkám započítává 10 nejlepších bodových zisků
(200m a dlouhá trať) z absolvované sezony, nezávisle na tom, v jaké lize - divizi se závod konal.
24 nejlepších v celkovém pořadí DBGP má pak právo startovat ve společném finále s posádkami ČPDL na
národním šampionátu dračích lodí - MČR.
Vítěz tohoto závodu je Mistr ČR v kategoriích MIX na 200m, 500m a 2000m.
Bodové zisky za umístění posádek DBGP na MČR se pak započítávají do celkového hodnocení celého ročníku
DBGP.

Celkové hodnocení DBGP – systém 10 + MČR
•
•
•
•

Do žebříčku celkového hodnocení DBGP se posádkám započítává 10 nejlepších bodových zisků
(200m a dlouhá trať) z absolvované sezony, nezávisle na tom, v jaké lize - divizi se závod konal.
K tomuto bodovému zisku se připočítávají body za výsledky v mistrovském závodě MČR.
Vítězem DBGP 2012 je pak posádka s nejvyšším bodovým součtem (10 nej ze základní části + body
za MČR NA 200, 500 2000m).
Celkový vítěz DBGP obdrží medaile a putovní trofej s právem vyrýt na ni své jméno!
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Tabulka bodování DBGP 2012:

2012

Bodování DBGP
Typ závodu

Klasik

Golden 4

Kompozice Ž - M

GP 4 -16

GP 6 - 14

100
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85

120
118
116
114
113
112
110
109
108
107
106
105

84
83
82
81
80

100
99
98
97
96

79
78
77
76
75
74

95
94
93
92
91
90

73

89

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo
16. místo
17. místo
18. místo
19. místo
20. místo
21. místo
22. místo
23. místo
24. místo
a tak dále…

V sezóně 2012 se již nepřipočítávají body za vyšší počet žen.

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!
Více informací, fotografií a video najdete na webu: www.dragonboat.cz
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