
 

 

KADAŇSKÝ Drak 2023 

                                         11. ročník závodů malých dračích lodí (2.- 3.6.2023) 

  

 

PROPOZICE 

Termín závodů: 2. 6. 2022 + 3. 6. 2022 

Lokalita:  Sportovní areál – přehrada Kadaňský stupeň – Loděnice TJ Vodní sporty Kadaň z. s. 

Pořadatel: TJ Vodní sporty Kadaň z.s., Krušnodraci 

Kontakt:  tel. 702 062 627 (Miroslav Dlask), email: krusnodraci.kadan@gmail.com  

HARMONOGRAM: 

Pátek 2.6.2023 – Pohár škol:  08:00  porada kapitánů 
    08:30 – 13:00 závody na 200m 
    13:30  vyhlášení výsledků  

Sobota 3.6.2023 – Kadaňský drak: 09:00  porada kapitánů 
    09:30 – 16:00 závody na 200m 
    16:30 – 17:00 závody na 1 000m 
    17:20  vyhlášení výsledků 
    17:45 – 22:00 Dragonpárty (živá hudba)  



 

 

 KADAŇSKÝ Drak 2023 

                                         11. ročník závodů malých dračích lodí (2.- 3.6.2023) 

Harmonogram závodu je orientační, časy se upřesní v den konání na poradě kapitánů. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na organizační změny, dle počtu přihlášených posádek budou upraveny startovní 
kategorie. 
                                            STARTOVNÉ  

Školní pohár – zdarma (pátek 2.6.2023) 
Posádka (10 pádlujících + bubeník): 5 000,- 
V ceně je zahrnuto: - 1 hodina tréninku – kontakt na trenéra - tel. 702 062 627 Miroslav Dlask 

- Zapůjčení pádel, lodi a dalšího bezpečnostního vybavení, vstup na dragonboat párty  
Startovné se hradí na účet TJ Vodní sporty Kadaň z.s., č. účtu   941231329/0800  
(Do poznámky pro příjemce název posádky)  

Úhrada startovného: do 26.5.2023 

                                                        PŘIHLÁŠKY  

Přihlášky na email: krusnodraci.kadan@gmail.com    (uzávěrka je 26.5.2023) 
Přihlašovací formulář + posádkový list je ke stažení na WWW.TJVSKADAN.CZ 

                                                  ZÁVODNÍ TRATĚ 

200 m s pevným startem  
1000 m s obrátkou pro kategorie dospělých  

                                                  BEZPEČNOST  

Za bezpečnost posádky odpovídá kapitán, což stanovuje svým podpisem na posádkovém listu a odpovídá též za 
seznámení své posádky s pravidly a propozicemi závodu. Závodníci musí být v dobrém zdravotním stavu a plavci, 
popřípadě použít záchranné vesty.  

Závodit se bude v těchto kategoriích: 

ŠKOLNÍ POHÁR – PÁTEK 2.6.2023 (porada kapitánů 8:00)  
10-12 LET – POSÁDKA CHLAPCI+DÍVKY – 10 PÁDLUJÍCÍCH + 1 BUBENÍK  
13-15 LET– POSÁDKA CHLAPCI+DÍVKY – 10 PÁDLUJÍCÍCH + 1 BUBENÍK 
(vítězná posádka získává právo startu na republikovém finále školních posádek v Praze, 23.6.2023) 
16-18 LET– POSÁDKA CHLAPCI+DÍVKY – 10 PÁDLUJÍCÍCH + 1 BUBENÍK 
(vítězná posádka získává právo startu na republikovém finále školních posádek v Praze, 23.6.2023) 

KADAŠKÝ DRAK – SOBOTA 3.6.2023 (porada kapitánů 9:00) 
FUN otevřená kategorie – firemní posádky – max. 8 mužů + min. 2 ženy + bubeník   
SPORT kategorie aktivních sportovců – max. 8 mužů + min. 2 ženy + bubeník   
WOMWN Sport – kategorie čistě ženské posádky  
WOMEN FUN – kategorie amatérské ženské posádky  

Soutěž o nejlepší masku bubeníka 


