
O pohár primátora 2021_propozice 

 

 

O POHÁR PRIMÁTORA 2021 
- kultovní dračí lodě a zážitek léta 
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Termín:  SOBOTA 28. srpna 2021 
Místo:   Plumlovská přehrada, okres Prostějov, areál pláže „U Vrbiček“ 
Pořadatel:  zaki-sport agency 
 
Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Prostějova Mgr. František JURA. 
 
Předběžný časový harmonogram závodu:  
Program pátek 27.8.2021  
16.00 – 20.00 tréninkové jízdy dračích lodí 
 
Program sobota 28.8.2021 
08.30 – 09.00 porada kapitánů 
09.00 – 11.00 NOVINKA - ZÁVODY MALÝCH DRAČÍCH LODÍ NA 500 metrů 
- doprovodný program pro celou rodinu, nafukovací atrakce a aktivity 
14.00 – 15.00 slavnostní vyhlášení výsledků 
 
Kategorie malých dračích lodí:  
Jedna kategorie a jeden závod s otáčkou pro posádky na malých dračích lodích. Týmy budou 
bojovat o exkluzivní a jedinečný medailový set a “O pohár primátora“ města Prostějova pana 
Mgr. Františka Jury. 
 
Přihlášky:  
Je nutno registrovat na webu ZDE nebo rovnou na přihlašovacím formuláři ZDE 
https://www.zaki-sport.cz/draci-sezona/ 
 
Dotazy zasílejte na info@zaki-sport.cz, mobil +420 773 145 150 
 
Soutěžní pravidla:  
Akce se koná pod záštitou a v souladu s pravidly České asociace dračích lodí. JEDNA JÍZDA s 
otáčkou na trati dlouhé 500m. V teamu musí být minimálně 4 ženy! Týmy budou předem 
rozlosovány do rozjížděk po 3-4 lodích. Vítězem tohoto závodu bude nejrychlejší team. 
Podrobnosti budou vysvětleny kapitánům na poradě.  
 
Startovné na ročník 2021:     
termín úhrady  startovné   
do 25.8.2021   1.000,-Kč   
 
Přihlášky je nutné podat pomocí formuláře na webu a zaplatit na č.ú. 1011327994/6100  
Nepozději však do 25. 8. 2021. Maximální počet týmů na tento závod je 20! 
 
O pohár primátora ( 10 pádlujících + 1 bubeník ) 
Pro týmy přátel, klubů, sborů, firem, jednotek apod.. startovné činí 1.000,-Kč. Startovné 
zahrnuje: zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě 

 
První 3 týmy získají krásné poháry pro posádku a medaile pro každého v týmu. 
Pro všechny přihlášené posádky máme na památku diplom a víno. Vyhlášení vítězů a 
předání cen proběhne po absolvování všech jízd … cca 14.00 – 15.00 hod 
Trať závodu: 500m - startuje se intervalově po 30s bez pevných startovacích bójí. Startér 
srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod na 500m se jede na otáčky. Rozlosování bude 
zveřejněno před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán 
digitální kamerou.  

http://www.zaki-sport.cz/
https://www.zaki-sport.cz/draci-sezona/
https://forms.zohopublic.eu/petrzakopal/form/PIHLKANAZVODY/formperma/Il8kYIKPQt4snCdv_MX-xpaim17ii94LWt9ZC4sL4Y8
https://www.zaki-sport.cz/draci-sezona/
mailto:info@zaki-sport.cz
https://www.dragonboat.cz/
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Vstupné do areálu Kapitán posádky obdržíte identifikační pásky - vstup na závod ZDARMA. 
Pokud jste již přihlášeni na závod Plumlovský drak / pásky již máte / 
 

VSTUPNÉ 50,-Kč, DĚTI DO 12 LET ZDARMA! 
MAPA ZÁVODU ZDE 
 
Ubytování:  
Možnost ubytování je opět i v autokempu Přehrada, cca 800 m od pláže „U Vrbiček“. 
V rezervaci je asi 80 lůžek + stanovou plochu pro cca 50 stanů + auta. Každý prosím 
objednávejte individuálně počet míst, kolik vás bude. Podrobnosti na 
www.autokempmostkovice.cz, tel. 582 362 220; email: atc@mostkovice.cz 
 
Občerstvení:  
Bude pro vás připraven catering, kde si budete moci objednat několik druhů teplých jídel 
(např. steaky na grilu, kuřecí řízky, smažené sýry, těstovinové saláty, klobásy, čepované pivo 
a limonády, káva, langoše, …), to vše v areálu pláže „U Vrbiček“  
 
Parkování na parkovištích v okolí a na vyhrazených parkovištích. 
WC budě v místě závodu k dispozici v dostatečné kapacitě. 
 
Všeobecné podmínky a pravidla akce ZDE 
Poslední aktualizace 29. dubna 2021 
 
S pozdravem . Best Regards . Mit freundlichen Grüßen 

PETR ZAKOPAL 
zaki-sport.cz agency 
tel.:      +420 773 145 150 
email:  petr@zaki-sport.cz 
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