
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE 

GRAND PRIX ONV 2017 & GRAND PRIX JUNIOR ONV 2017 
 

datum:  9.6.2017 Grand Prix Junior závod školních posádek 

   10.6.2017 Grand Prix ONV open závod pro všechny  

místo:   Kunovská tabule Ostrožská Nová Ves – loděnice (49°01'03.8"N 17°25'39.0"E)  

 všeobecně ověřená lokalita se skvělou atmosférou!! 

parkování:  u koupaliště před zákazem vjezdu, při zaplnění na prostranství před kempem Slovácký dvůr 

nebo fotbalové hřiště, bude značeno 

doprava:  pro majitele povolení, pro každou posádku 1.povolení (žádosti zasílejte na pjajcik@gmail.com 

ve formátu název teamu/Jméno řidiče/typ vozidla/barva vozidla/spz) k areálu loděnice, pro 

ostatní pěšky případně zajišťujeme v určitých časových intervalech pravidelný převoz 

materiálu vlastním vozidlem, telefon na řidiče bude k dispozici 2 dny před závody na webu. 

Ubytování:  stany v areálu, Cyklo Aqua Autocamp Ostrožská Nová Ves, Autokemp Slovácký Dvůr, Golf 

Resort Ostrožská Nová Ves, Hotel u Lázní, Hotel u Racka, Pension Na Mlýně 

Kategorie a tratě: 

 Grand prix Junior ONV - školy 

 Dragon Boat Grand Prix (GP) 

 Moravská národní liga (MNL) 

 Závody pro sportovní posádky (SPT) 

 Závody pro amatérské FUN posádky (FUN)   

tratě nebudou vybójkovány, pouze linie startu a cíle, obrátka  
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Soutěžní pravidla: V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla 

vysvětlena na poradě. Ihned 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. 

DBGP MIX "20 - pravidlo min. 6 pádlujících žen.(týmy tvoří 16-20 pádlujících + kormidelník, 

bubeník). 

DBGP MIX “10 – 6/4 pádlující ženy (týmy tvoří 10pádlujících+kormidelník,bubeník). 

Startovné:   Junior zdarma, DBGP MIX "20 + DBGP MIX "10 – 5 500 Kč, DBGP MIX "20 – 5 000 Kč 

DBGP MIX "10 – 2 000 Kč 

Možnosti uhrazení: 1. Bankovním převodem na účet SK Dračí lodě Ostrožská Nová Ves 142 250 6399/0800 • 

pro potvrzení bankovního převodu uvést konfirmační email: ondracka@centrum.cz • do 

vzkazu pro příjemce uvést „ MISTROVSTVÍ MORAVY 2014-jméno posádky“ 

2. Hotově na poradě kapitánů 

Předpokládaný časový program: na základě konečného počtu přihlášek může být upraven! 

Pá 9.6.2017  9:00  Grand Prix ONV Junior, porada kapitánů následně závod školních posádek na trati 200 m 

16:00 Oficiální tréninky ostatních na základě objednávky na info@it-kovar.cz do 20 hod.  

So 10.6. 2017  9:00 zahájení Grand Prix ONV – porada kapitánů 

10:00 závod GP, MNL, SPT & FUN na 200m 

14:00 závod GP, MNL, SPT & FUN na 1000m s dvěma obrátkami 

17:00 Slavnostní vyhlášení - acoustic party aneb slet velmi amatérských hudebníků 

Online přihlášky na: http://www.dragonboat.cz/zavod/196-grand-prix-onv-2017/ případně na 

ondracka@centrum.cz do 8.6.2017 

Občerstvení: Bufety zajištěny na závodišti, bude také v provozu několik stánků s „Kusákovými dobrotami“ a 

občerstvením a nápoji. 

 

 

 

Jakékoliv dotazy směřujte na email: ondracka@centrum.cz nebo tel. 731429798. 

Za pořádající tým 

Zbyněk 
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