
                                                                  

 
Propozice závodu 

Dragon Boat Grand Prix 

10. ročník festivalu dračích lodí 
 

DRAČÍ MORAVA – DRACI NA HANÉ 
 

S moderátorem Rádia Haná Lukášem Kobzou 
 

závod DBGP- Moravská národní liga dra čích lodí  
 

kategorie dvacítky + desítky  
 
 

Termín: 20.8.-21.8. 2016 
 

Místo: Loděnice Kanoistiky Kojetín 
 
časový harmonogram závodu: 
 
Sobota 20.8.2016 
8.00 hod. porada kapitánů 
9.00  -  17.00 hod. - závod na 200 m  GRAND PRIX, dračic, fun, firem 
                               a   průběžně vložené jízdy dětských domovů               
17.30 – 19.00 hod    závod na 1000 m  
20.00 hod.               Dragon párty, defilé vítězů GP na 1000 m, koncert živé  
                               kapely dle výběru pořadatele  
Neděle 21.8.2016 
9.00  - 13.30         semifinálové a finálové jízdy všech kategorii na 200 m 
                            slavnostní vyhlášení vítězů po skončení závodu 
 
 
V případě požadavku posádek GP lze pro tuto kategorii závod naplánovat na jeden den. 



Soutěžní pravidla: 
V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na 
poradě.  
Kategorie: 
GRAND PRIX - pouze pro závodníky neregistrované v rámci Českého poháru Dračích lodí 
(týmy tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimáln ě 4 pádlující ženy , plus bubeník. 
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí 
GP. Veteránům nad 50 let, juniorům a ženám účast povolena i v případě, že jsou registrovaní v 
ČP DL.   
 
Kategorie: 
FIRMY, FUN,  DRAČICE ( mimo GP)- povoleni 2 závodníci registrovaní v rámci Českého 
poháru Dračích lodí (týmy tvoří 16-20 pádlujících, z toho musí být minimáln ě 4 pádlující ženy , 
plus bubeník. Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého 
kormidelníka s licencí GP. Veteránům nad 50 let účast povolena i v případě, že jsou registrovaní 
v ČP DL. V případě posádek dračic tvoří tým pouze ženy.  

Ve všech kategoriích je start povolen pro všechny závodící start pouze v jedné posádce 
v kategorii. Každá kategorie bude samostatně oceněna sadou pohárů 
a medailemi. 
 Přihlášky 
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu prokeslucas@seznam.cz  
 na příslušném formuláři s vyplněním názvu týmu a výběrem kategorií. Uzávěrka přihlášek je v 
pondělí 17.8.2015.  
 

20-Startovné    dračice  4000,--Kč. Pro týmy přátel ( FUN ) činí startovné 5.000 Kč, 

pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné 10000,--Kč. Úhrada 
startovného umožňuje týmu start na obou tratích tj. 200m    i  1 km.  
 
10-Startovné dračice  3000,--Kč. Ostatní kategorie 4000,--Kč 
 
V případě startu posádek na obou typech lodí je startovné v ceně dvacítkové 
lodi + 1000,-- Kč 
 
 
 
 
Startovné zahrnuje: tréninkovou jednu jízdu na dračí lodi s instruktorem, zapůjčení dračí lodi s 
vybavením včetně pádel, účast na sobotním i nedělním závodě, vstup do areálu závodiště se 
zázemím, kempování zdarma, vodní záchranou službu a lékařskou pomoc v průběhu závodu, 
účast na večerní Dragon párty. 
Trať závodu: 
200 m - startuje se z pevných startovacích bloků v 4 drahách. Rozlosování a postupový klíč 
bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální 
kamerou pro případné protesty. Nasazení pro finále určí součet časů ze čtyř jízd.  
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, 
systém rondel( stíhačka).Startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na 
otáčky. 



 
 
 
 
 
Vyhlášení vít ězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní  
prezentace vítězů na dlouhé trati se uskuteční v úvodu večerního programu. 
 
Ředitel závodu: Jiří Prokeš,777783705 
Požadavky na ubytování – Mgr. Petr Válek 602579025 


