
 

LIPNO DRAGON BOAT RACE 2017 
PROPOZICE 

10. ročník 
DRAGON BOAT GRAND PRIX 2017 

Česká národní liga dračích lodí  
DRAČÍ MISTROVSTVÍ LIPENSKÉ PŘEHRADY 

Závody dračích lodí na Lipně pro širokou veřejnost 

 

Pořadatel: 
Česká Asociace Dračích Lodí - ČADL 

Technické provedení: 
OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice 

Termín: 
pátek 19. května 2017 - Lipenský dráček 
sobota 20. května 2017 - závod na 200 m 
neděle 21. května 2017 - závod na 1000 m 

Místo: 
Loděnice Lipno a Kemp Modřín, Lipno nad Vltavou 
mapa je zde 

Status závodu: 
Dragon Boat Grand Prix (GP) 
Česká národní liga (ČNL) 
Závody pro sportovní posádky (SPT) 
Závody pro amatérské FUN posádky (FUN) 

Závod otevřený pro širokou veřejnost. 
Pravidla naleznete na www.dragonboat.cz 

Ředitel závodu: 
Mgr. Jan Veber 

Informace: 

Tel.:  +420739258186 
E-mail:  LDBR@HANACE.INFO 
Web:   www.hanace.info 
Facebook:  www.facebook.com/HANACE 



Zástupce ČADL: 
Petr Klimbera Klíma 

Startovné: 
Pro firemní posádky:  
10 000 Kč - bodují zároveň v Národní lize firemních posádek (na základě podepsané 
smlouvy o reklamě a vystaveného daňového dokladu/faktury) 

Pro ostatní posádky:  
6 000 Kč 

Pro dětské kolektivy:  
2 000 Kč 

V ceně startovného je zahrnuto: 
- možnost tréninku v pátek odpoledne v areálu závodu 
- zapůjčení veškerého vybavení (loď, pádla) 
- zajištění kormidelníka 
- sobotní i nedělní závod 
 
Stačí si přivézt pouze oblečení na loď (doporučujeme kraťasy a tričko nebo dres v 
týmových barvách). 
Žádné další poplatky nebudou vybírány. 
Dle tradice vítěz předešlého ročníku neplatí startovné! 

INTOP TÝN JEDE LETOS ZADARMO! 

Přihlášky: 
Přihlášky budou spuštěny 1.4.2017. 

Posádka je přihlášena zasláním přihlášky a zaplacením startovného 
na účet OUTDOOR CLUB HANACE z.s. - ČSOB, č. ú. 225668626/0300 

Přihlášené posádky: 
Přehled již přihlášených posádek bude zveřejněn na našem webu. 

Bezpečnost: 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Neplavcům důrazně doporučujeme start v 
plovací vestě. Pořadatel si vyhrazuje právo neukázněné posádky kdykoli vykázat ze 
závodiště a ukončit tak jejich závodní snažení. Na celou akci bude dohlížet Vodní 
záchranná služba ČČK. 

Disciplíny: 
PÁTEK 19.5.2017 
Probíhá samostatný závod „Lipenský dráček“ pro školní kolektivy.  
Informace o tomto závodě jsou v samostatných propozicích. 

SOBOTA 20.5.2017 
Závodí se na trati 200 m, systémem min. 3 jízd, kdy první dvě jsou kvalifikační a určují 
nasazení do finálové jízdy na základě dosažených časů nebo pořadí (o konkrétním 
systému rozhoduje zástupce ČADL a pořadatel). Finálová jízda pak rozhoduje o 
konečném umístění v závodě a bodovém zisku pro pořadí v GP 2017. 
  
NEDĚLE 21.5.2017 



Uskuteční se závod na 1000 m, kde se startuje intervalově. Jede se jen 1 jízda. Vítězí 
posádka s nejlepším dosaženým časem. 

DALŠÍ INFORMACE: 

• Posádku tvoří 20 pádlujících + bubeník + kormidelník zajištěný pořadatelem. 
• V každé posádce musí pádlovat minimálně 6 žen. 
• V případě, že se závodu zúčastní minimálně 3 ryze ženské posádky, budou 

vyhlášeny samostatně. 
• ZÁVODY NA 200 I 1000 m JSOU OTEVŘENÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
• Zúčastnit se může opravdu každý: firma, parta kamarádů, sportovní klub, obyvatelé 

stejné obce. 

Vybavení: 
Pořadatel zajistí loď, pádla a plovací vesty pro děti. 
Stačí si přivézt pouze oblečení na loď (doporučujeme kraťasy a tričko nebo dres v 
týmových barvách). 

Ubytování: 
Pro zajištění ubytování kontaktujte Infocentrum Lipno, e-mail: infocentrum@lipno.info. 
Nabídku ubytovacích zařízení naleznete zde. 

Akce se koná v Campingu Lipno Modřín, kde je možné ubytování ve vlastních stanech. 
Podrobnosti naleznete zde. 

Občerstvení: 
stánky v areálu (klobásy, steaky, pivo, limo apod.) 
restaurace přímo v Loděnici Lipno (jídla a nápoje všeho druhu) 

Zázemí pro závodníky: 
při špatném počasí šatny a sprchy v loděnici, velkokapacitní stan v  kempu, WC v areálu 
kempu Modřín 

PÁTEK 19.5.2017 - Lipenský dráček + odpolední tréninky 
16:00 - 19:30 - tréninky 
17:00 - 20:00 - prezence posádek v areálu loděnice 

SOBOTA 20.5.2017 - závod na 200 m 
8:00 - 9:30 - prezence posádek v areálu loděnice 
9:30 - porada kapitánů 
10:00 - start 1. rozjížďky 
večer - vyhlášení výsledků závodů dračích lodí a koncerty 

NEDĚLE 21.5.2017 - závod na 1000 m 

 

 


