
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: sobota 22.6.2019 
  dopoledne – rozjíďky na 200 m 

  odpoledne - finálové jízdy na 200 m 

   podvečer – závod na dlouhou trať 

 

Lokalita: Eliščino nábřeží u Tyršova mostu v Hradci 

Králové  
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2019 

  

 

Kategorie: OPEN – bez omezení pohlaví v posádce 

  MIX – minimálně 6 pádlujících žen v posádce 

  ŽENY – čistě ženské posádky 

  JUNIOR – pouze na malých lodích, každý v posádce rok narození  

         2004 a mladší, v posádce musí pádlovat min 2 dívky 

  Velká loď – 20 pádlujících + bubeník  

  Malá loď – 10 pádlujících + bubeník  

Tratě:  Sprint na 200 m 

Dlouhá trať cca 1,5 km – start v místě startu sprintu, otočka 

kolem bóje nad jezem Hučák a cíl ve stejném místě jako na 

krátkou trať. 

 

Lodě:  pořadatel zajišťuje lodní park a vybavení pro závod, tj. pádla, 

buben, kormidlo s kormidelníkem. (Týmy, které mají vlastní 

pádla, je mohou k závodům používat). Závodí se ve vybójkovaných 

drahách s pevným startem  

 

Startovné: 7 000,- za posádku velká loď krátká trať  

 5 000,- za posádku malá loď krátká trať  

 2 500,- za posádku velká loď dlouhá trať  

 1 500,- za posádku malá loď dlouhá trať  

 7 500,- za posádku velká loď obě tratě  

 5 500,- za posádku malá loď obě tratě  

 Kategorie JUNIOR mají slevu 75% ze stratovného 
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Systém závodů: 

 1) Krátká trať: každý tým pojede 2 - 3 kola rozjížděk, z nichž se 

započítají 2 nejrychlejší časy, které se sečtou a vytvoří se pořadí 

pro nasazení do finálových jízd. Ve finálových jízdách se jede o 

konečné umístění v jednotlivých kategoriích. Konečný systém jízd 

může být upravený na základě množství přihlášených posádek 

 2) Dlouhá trať: intervalový start bude z pevného startovního mola. 

Lodě budou vyrážet po sobě v 15 vteřinových intervalech. Pojede 

se po proudu řeky k bóji před jezem Hučák, kolem které se udělá 

obrátka a dále do cíle (do cíle se vjíždí v opačném směru než závod 

na krátkou trať). O vítězi rozhoduje nejrychlejší dosažený čas.  

Přihlášky: vyplněný přihláškový formulář posílejte na adresu  

 small.dragonboats@gmail.cz 

 

Tréninky: možno domluvit v kooperujících oddílech dračích lodí např: 

  TJ Sokol Předměřice 

   Kontaktní osoba: Karel Bareš  

     Tel: +420777701905 

     E-mail: karelbaresml@seznam.cz 

  Dračí legie Pardubice 

   Kontaktní osoba: Lukáš Nekola 

     Tel: +420602201179 

     E-mail: lukas.nekola@cz.bosch.com 

  Dragonteam Nymburk  

   Kontaktní osoba: Martin Drahokoupil  

     Tel: +420602333519 

     E-mail: small.dragonboats@gmail.com 
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Kontakty: Martin Drahokoupil tel: 602 333 519 

 small.dragobnboats@gmail.com 

 www.dragonfest.cz 

 

 

 

 

 

 

V sobotu po ukončení závodů proběhne vyhlášení výsledků a program 

bude pokračovat Dragon party pod širým nebem, která bude podpořena 

dobrou muzikou!!! 

 

Sportu zdar a dračím lodím zvlášť  

Dračí lodě Nymburk 
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