
 

 

 

 

5. ročník Vajgarské saně 
Termín: sobota 16.7.2022 

Místo: Rybník Vajgar, městská plovárna v Denisově ulici, Jindřichův Hradec 

Pořadatel: Vajgarská saň z.s. 

Závod je pořádán ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí a započítává se do žebříčku národního 

poháru dračích lodí, české národní ligy a Dragon Boat Grand Prix. 

Trať: start bez pevných startovacích bloků, nástup z mola 

1) sprint na 200 m 

2) 1.000 m s obrátkou – závod vyhlášen dle aktuálního zájmu posádek 

 

Předběžný časový harmonogram závodu: 

9:00 – 11:00  možnost tréninkových jízd přihlášených posádek (lze domluvit individuálně trénink i 

v pátek 15.7. či v týdnu před samotným závodem na rybníce Vajgar) 

10:00   porada kapitánů 

11:00  zahájení závodů 

18:00  předpokládaný konec závodů a vyhlášení výsledků 

19:00 - ??? volná zábava, živá hudba 



Soutěžní pravidla: 

V souladu s pravidly soutěží ČADL a mezinárodních pravidel dragonboat race. Kapitánům budou 

pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned po rozjížďkách 

následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy 

nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. 

Kategorie: 

MIX: 20 pádlujících, z toho minimálně 6 žen + bubeník 

ŽENY: 20 pádlujících žen + bubeník  

Junioři: 20 pádlujících, členové posádky mohou mít maximálně 18 let 

FIRMA: závodí současně v kategorii MIX či ŽENY, hodnoceno i zvlášť, bodují zároveň v Národní lize 

firemních posádek – na základě podepsané smlouvy o reklamě a vystavené faktury 

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel. 

Přihlášky: 

Přihlášky zasílejte na info@vajgarskasan.cz, nebo vyplňte do online formuláře na webových 

stránkách www.vajgarskasan.cz. Případné dotazy na zmíněném mailu, případně tel. 602 804 058. 

Uzávěrka přihlášek je 10.7.2022. Později po individuální domluvě. 

Startovné: 

Pro dospělé týmy činí startovné 6.500, - Kč a pro juniorské posádky 1.000, - Kč. Pro firemní týmy 

10.000, - Kč. Startovné uhraďte na účet Vajgarské saně 241493280/0600 (do poznámky uveďte 

jméno posádky). 

Startovné zahrnuje tréninkovou jízdu, zapůjčení lodě s vybavením, účast na závodě. 

Pro vystavení dokladu do účetnictví kontaktujte pořadatele. 

Vyhlášení vítězů a předání cen: 

Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. - 3. 

místě obdrží pohár a věcné ceny. 

Doplňující informace: 

Parkování: Denisova ulice bude částečně zjednosměrněna směrem z centra a bude možno parkovat 

přímo v této ulici. Jinak v přilehlých ulicích a parkovištích dle dopravního značení. 

Občerstvení: Občerstvení v areálu závodu. 

Během celého dne je možno si v místě závodu zapůjčit paddleboardy a šlapadla. 
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