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III. ročník Dragon Boat Grand Prix  

má v sezoně 2010 spoustu novinek! 
 

 

Co je to DRAGON BOAT GRAND PRIX? 

DBGP je celosezónní soutěž závodů dračích lodí pro amatérské, firemní a fun posádky přátel a kamarádů, které nejsou registrované pro závody Českého poháru dračích 
lodí (To je v České republice nejvyšší sportovní soutěž, ze které lze nominovat závodníky do reprezentace ČR).   
Závodit mohou všichni, ať již mají nějaké zkušenosti, nebo ještě v dračí lodi neseděli. Stačí chuť zasportovat si a pobavit se doslova v jedné lodi, doslova v jednom dresu! 
Dle lokality jsou závody rozděleny do 2 divizí – východ a západ. Za umístění v každém absolvovaném závodě získává posádka body, které se jí počítají jak pro pořadí v divizi, 
tak i do pořadí celkového (více v sekci bodování). Dle celkového pořadí po odjetí závodů základní části má pak 30 nejlepších týmů právo startovat ve finálovém závodě, 
kterým je v letošním roce MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 4.- 5. 9.2010 v Račicích.   
Vítěz šampionátu v kategorii MIX pak vyhrává dračí loď! 
 

Kategorie, složení posádky:                                             Potřebujete vlastní dračí loď a pádlo? 

Posádku tvoří pro každý závod max. 20 pádlujících                                     Tím se netrapte!   V rámci každého závodu je v ceně  
(z toho min 4 pádlující ženy) + 1 bubenice nebo bubeník.                      startovného možné absolvovat tréninky, kde vám odborníci  
Tzn. závodí se v kategorii MIX!               vysvětlí  základy pádlování  a prakticky vás vedou při tréninku. 
Pádlující nesmí být registrováni pro závody ČP dračích lodí .     
(Neplatí pro ženy,  juniory a veterány +50 !)            Samozřejmě vám pořadatel půjčí potřebné sportovní  náčiní a vybavení  –              
              loď a pádla, případně záchranné vesty. 

Vy potřebujete pouze odhodlání a odpovídající sportovní oblečení na vodu! 
 

               Chcete tréninky navíc a nemáte loď? Kontaktujte nás! Najdeme řešení! 
Navrhneme vám možnosti a systém přípravy na závody dle vašich možností a lokality, která 
bude pro vaši posádku nejvýhodnější. Vzhledem k rozšířenému lodnímu parku působíme již 
po celé ČR na mnoha místech  Čech a Moravy. 
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Základní pravidla a principy DBGP 

aneb „Grand Prix desatero pro sezonu 2010“ 
 
 

 
 
 

 
1. Dragon Boat Grand Prix   je celosezónní seriál závodů dračích lodí pro závodníky, kteří nejsou 

registrováni v nejvyšší sportovní soutěži - Českém poháru dračích lodí. Výjimky : ženy a junioři 
mohou v DBGP startovat bez omezení, muži registrovaní v ČPDL  pouze ve věkové kategorii 
veteránů nad 50 let. 

 
2. Dragon Boat Grand Prix   je opět rozdělen na 2 divize  (západní GPW a východní GPE).  

Každá divize má 7 závodů. Vyvrcholením bude finálový závod, který je zároveň celorepublikovým 
šampionátem (celkem tedy 7 + 7 + 1 závod). 

 
3. Pořadatele závod ů DBGP musí dodržet následující technické parametry :  

a) pevné startovní bloky – zajištění regulérnosti startu 
b) ozvučení startu – dostatečné pro korektní startovní povel 
c) časomíra s cílovou kamerou – záznam pro případné protesty a kontrolu výsledků 
d) stejný typ lodí – pro závod budou použity lodě jednoho výrobce a stejného typu 

 
4. Novinka DBGP od roku 2010  – dvě bodované disciplíny   

Sprint 200m a dlouhá trať 1 km na otáčky, která se pojede ve většině lokalit.  
Více informací následuje v samostatné části věnované hodnocení a bodování! 
 

5. Kormidelníci DBGP pouze s licencí ČADL  – pořadatel je povinen zajistit pro závod GP 
posádkám kormidelníky, kteří mají platnou licenci ČADL. Chce-li posádka využít svého 
kormidelníka, musí ten mít platnou licenci ČADL pro sezonu  2010. 
 

6. Standardní postupový klí č závodů DBGP – před sezónou budou zveřejněny jednotné 
postupové klíče pro různé varianty počtu posádek a počtu lodí, na kterých se závodí. 

 
7. Kulturní program DBGP  – Povinností pořadatele každého závodu DBGP je připravit doplňkový, 

intenzivní společensko-kulturní program!  Dragonboating = sport & fun!  
 

8. Premiéra ro čníku 2010: propojení Českého poháru a  Grand Prix   
Finále obou soutěží bude společné Mistrovství republiky dra čích lodí v Ra čicích  4.-5.9.2010 
v kategorii MIX .  Hlavní cena pro vít ěze MČR v kategorii MIX je dra čí loď!  
Novinka ro čníku 2010  - mistrovství ČR na dlouhé trati v Kojetín ě 25.9.2010.  
Závěr sezóny 2010 patří dlouhým tratím také v kategorii DBGP!  

 
9. Kompozice posádek – pom ěr muži:ženy  - Týmy DBGP jsou zvýhodněny formou menšího 

povinného počtu pádlujících žen v posádce (min 4 ženy)  oproti posádkám ČP (min 10 žen)   
(platí pro MČR na krátké i na dlouhé tratě). 

 
10. Speciální sekce DBGP na webu  www.dragonboat.cz   

Veškeré aktuální informace o závodech DBGP, termínovka, propozice, výsledky, fotogalerie budou 
aktuálně zveřejňovány na webu v sekci Dragon Boat Grand Prix. 
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Bodování a hodnocení DBGP 2010 
 

 

 

Princip bodování a hodnocení vychází z p ředchozích ro čníků,  
ale POZOR, je zde n ěkolik zm ěn: 
 

Dragon Boat Grand Prix 2010 má 2 úrovn ě: 
 

• Hodnocení základní části DBGP  
 
� Zde se bojuje o pořadí v jednotlivých divizích –  ZÁPAD  a VÝCHOD  – a také o celkové pořadí pro 

kvalifikaci do finálového závodu. 

� Rozdělení divizí je podle lokality, kde se závod koná , tzn. nezáleží na původu posádky (Čechy nebo 

Morava).  

� Posádky se mohou libovolně účastnit jakéhokoliv závodu, ať na východě nebo na západě. 

� Když posádka startuje v závodě východní divize, získává body do žebříčku východní divize. Když pak 

vycestuje a účastní se závodů západní divize, započítávají se jí body do západního žebříčku. 

� Do bodování v divizích se započítávají všechny bodové zisky  v závodech dané divize, tzn. výrazným a 

určujícím faktorem je nejen umístění v závodě, ale také počet absolvovaných závodů! 

� Vítězové jednotlivých divizí budou vyhlášeni a obdrží c eny! 

� Krom ě žebříčku divizí se hodnotí také celkové  po řadí DBGP sout ěže, kde se všem tým ům zapo čítává 

5 nejlepších výsledk ů základní části (ať na 200m nebo na dlouhou tra ť). 

� 30 nejlepších  v celkovém po řadí má pak právo startovat ve finále na šampionátu ČR. 

 

• Hodnocení finálové části DBGP  
 
� Do žebříčku základní části DBGP se posádkám započítává  5 nejlepších bodových zisk ů (200m a dlouhá 

trať) z absolvované sezony, nezávisle na tom, v jaké divizi se závod konal. 

� Dle celkového pořadí po základní části se pak 30 nejlepších  posádek kvalifikuje  na finálový závod 

Mistrovství ČR dračích lodí , který se koná v Račicích (3.- 5.9.2010). 

� Zde v kategorii Mix na 200m  startují společně s posádkami ČP (ty mají povinnost pro tento závod složit mix 

posádku v poměru 10:10, tzn. stejný počet pádlujících žen a mužů). 

� Vítěz tohoto závodu je Mistr ČR v kategorii Mix  na 200m a vyhrává dra čí loď! 

 

• Celkové hodnocení DBGP 2010  
 
� Body  DBGP posádek z a umístění v mistrovském  závodě  (200m a dlouhá trať)  se přičítají k bodům základní 

části (5nej) – Body se počítají za pořadí bez týmů ČP. 

� Vítězem je DBGP 2010 je pak posádka s nejvyšším bodovým součtem ( 5 nej ze základní části + body za 

finále  200m a dlouhá trať). 

� Celkový vít ěz DBGP obdrží medaile a putovní trofej s právem vyr ýt na ni své jméno! 
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DUBEN & KVĚTEN  
 

 

1. GP- Z  24.4.   Štětí  OPEN   První závod sezony patří premiérově dlouhým tratím na řece Labi ve Štětí. Večer úvodní Grand Prix party! 
1. ČP 1. GP- V 1.- 2.5.  Pálava Dragon Open   Start na Moravě! Společné závody ČP a GP v nové lokalitě kempu Posohlávky.  

2. GP- V  15.5.   Břeclav Grand Prix  2. závod série GP – divize východ v nové lokalitě řeky Dyje.     
2. ČP 2. GP- Z 22.- 23.5. Lipno DB Race   Osvědčená lokalita se super zázemím letos nejen GP, ale i jako ČP.  

3. GP- V  29.5.   ONV Grand Prix  Slovácký festival dračích lodí opět v rámci GP – východ! 
ČERVEN 

 
 

3. ČP 3. GP- Z 5.- 6.6.  Dračí Svět Třeboň  Loni premiéra na Světě, letos ČP i GP – dohlíží třeboňský pivovar Regent!  
   12.6.  Pražský festival DL  13. ročník nejstaršího závodu dračích lodí v ČR na řece Vltavě, letos jako univerzitní mistrovství Čech  NEW! 

4. GP- V  19.6.  Grand Prix Brno   GP k Brnu patří i dračí lodi!  Součástí podniku je také univerzitní mistrovství Moravy a Slovenska  NEW! 
4. GP- Z  19.6.  Grand Prix Pardubice  Zkušení PCE draci pořádají letos GP v rámci již  4. ročníku tradičního festivalu na soutoku Labe a Chrudimky. 
5. GP- V  26.- 27.6. GP Hranice     Tradiční závod na řece Bečvě letos poprvé v rámci seriálu DB GP! 

 

 
ČERVENEC  

 
 

5. GP- Z  3.7.  GP Purkarec   5. ročník závodu na Hněvkovické přehradě u Hluboké nad Vltavou; doposud nejobsazenější závod Grand Prix! 
4. ČP + SP + SVK GP 10.- 11.7. Sprint World Cup Šamorín Nová lokalita, nová soutěž, mezinárodní účast! Osvědčený přesun draků na Slovensko v rámci dračího SP! 

6. GP- V  17.- 18.7. Pálavský festival DL  Kultovní festival ve známé vinařské oblasti se vším všudy! Součástí mistrovství Moravy v přetahování lanem. 
6. GP- Z  24.7.  GP České Budějovice  Premiérová lokalita závodu GP jihočeské metropoli. Vltava a Malše se na draky těší! 

 

 
SRPEN  

 
 

5. ČP + MM  7.- 8.8.  Dračí mistrovství Moravy Mistrovství Moravy závodů dračích lodí v ONV.  Osvědčená lokalita s neopakovatelnou atmosférou. 
7. GP- Z  21.8.  GP Velké Dářko  4. ročník závodů dračích lodí na moři Vysočiny. Letos se připravuje nová trať – hlubší a širší! 
7. GP- V  21.- 22. 8. Draci na Hané   4. ročník závodu dračích lodí na řece Moravě v Kojetíně, který je baštou dragonboatingu v ČR!   

 
 

MISTROVSKÉ  ZÁŘÍ  - NOVINKA SEZÓNY 2010 
 

 

MČR dračích lodí 4.- 5.9.   Račice   Premiérové společné MČR dračích lodí pro kategorie ČP a GP na trati MS 2009 – Finále ČP a GP ! 
200, 500 a 2000m 
 
MČR na dl. tratě 25.9.   Kojetín   Premiérové MČR dračích lodí na dlouhých tratích pro kategorie ČP a GP ! 
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DUBEN  
 

17. duben Pražské dračí jaro, nebo něco jiného  Zahájení dračí sezóny 2010 na ŽL.. 4. ročník pražských závodu MIXů na dlouhé tratě v Praze na Vltavě pro všechny. 
 

KVĚTEN  

 
22. květen DL Čehovice     Nová lokalita jako náhrada za vypuštěnou a čistící se Plumlovskou přehradu u Prostějova! 
 
 

ČERVENEC  
 

31. červenec DL  Štěchovice     Vltavan Štěchovice pořádá již 5. ročník závodu. Druhý den následuje tradiční dračí splutí Vltavy až do Prahy. 
 

SRPEN 
 

28. srpen  DL  Letovice     Premiéra závodu dračích lodí na závěr prázdnin na přehradě u Letovic  v Moravském Krasu. 
 

ZÁŘÍ 
 

11. září  Berounský drak    Tradiční závod na Berounce nad jezem. Letos již 5. ročník! 
18. září  Kebuleho dračí podzim    Podzimní závod na Slapské přehradě na Živohošti. 
 

ŘÍJEN  
 

2. říjen  Chalupa Cup     Jindřichův Hradec, rybník Vajgar a neopakovatelná atmosféra na loděnici u Vaška Chalupy. 
 
 
 

Mezinárodní akce reprezentačního družstva dračích lodí ČR v sezóně 2010 
 

SPRINT WORLD CUP 2010 
 

 

10.-11.7.  Šamorín, Slovensko   První mezinárodní test reprezentačních posádek v sezoně 2010. 
 

MS KLUBOVÝCH POSÁDEK 2010 
 

29.7. – 1.8. MACAU, Čína    Účast pro 5 posádek z kategorií dle umístění v ČP 2009. 
 

ME NÁRODNÍCH POSÁDEK 2010 
 

13. – 15.8. AMSTERDAM, Nizozemí  Účast na základě nominačních kritérií dle kongresu 2009. 
 
 
 


