
Rok 2007 – 10 let dragonboatingu v �eské republice ! 
  

 

Sezóna 007 je pro �eské dra�í 
hnutí spojena s kulatým 
výro�ím. Práv� p�ed 10 lety se 
dra�í lod� poprvé objevily v 
�eské republice. Rád bych 
p�ipomn�l všem, že to byli práv� 
pánové Hajo Libor a Sebastian 
Pawlowsky, kte�í svoji báje�nou 
ideu zhmotnili a díky nim draci 
na špi�kách prvních dvou 
lodích ochutnali vodu pražské 
Vltavy. �eská asociace dra�ích 
lodí, jako organizace, která 
zastupuje toto sportovní odv�tví v mezinárodních strukturách a snaží se sportovní i 
spole�enskou stránku našeho sportu neustále posunovat výše, p�ipravuje oslavu 
tohoto výro�í nejen v rámci Pražského festivalu dra�ích lodí 2007, ale v pr�b�hu celé 
sezóny 2007.  

Je to hlavn� vašich 10 let! Díky za vaši chu� a nadšení, se kterým 
ší�íte dra�í myšlenku dále !  
 

Novinky dra�í sezóny 2007 
 

Blíží se  sezóna 4. ro�níku �eského poháru 
dra�ích lodí – nejvyšší sout�že našeho sportu. 
Jeho celková koncepce se v zásad� nem�ní. 
Prob�hne op�t 6 díl� seriálu v r�zných místech 
republiky �eské i Slovenské (Jsem osvícení a 
deklarujeme tímto, že jsme p�eci Evropa). 
Nastalo však n�kolik zm�n, které snad p�isp�jí k 
atraktivnosti a setkají se s pozitivním ohlasem 
nejen t�ch, kte�í si o tom rozhodli – tedy plných 
�len�,  ale i všech ostatních! Následuje stru�né 
shrnutí zásadních zm�n, vše bude následn� 
zakomponováno do novelizovaných pravidel, 
které budou v plné verzi následovat 
prost�ednictvím e-mailu. 

 

• Místa a termíny:  
 

Jak vidíte, op�t došlo ke zm�n�. Tolik diskutovaný termín Bratislavy, se kterým se nemohlo hnout, 
se nakonec musel na žádost slovenských po�adatel� pohnout, ale co… D�kujeme bratia, že  jste 
akceptovali pouze vým�nu s Prahou a termíny tedy z�staly – pouze se prohodily místa. 
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• Kategorie: V letošní sezón� se bude závodit ve 3 kategoriích: 
 

 Premier Open, Premier Woman a nov� v kategorii Mix. 
 
Premier Open – MUŽI 

Název Open správn� znamená, že zde žádné 
omezení dle pohlaví neexistuje, ale v�tšinou je to 
kategorie pro zejména mužské posádky té 
nejsportovn�jší úrovn�. Zde se bude rozhodovat o 
�lenech reprezenta�ního výb�ru a bude se již po 
�tvrté pokra�ovat v boji o pohár, který zatím zdobí 
pouze klubovnu Dragonteamu Nymburk. V rámci 
celkového po�adí každého závodu budou 
vyhlašovány pravideln� také díl�í výsledky ve 
v�kové kategorii veterán� – tj. posádek, které mají 
všechny své �leny ve v�kové skupin� nad 40 let, 
kde bude letos poprvé celkový vít�z odm�n�n 
putovním pohárem. 

Premier Woman - ŽENY 
Kategorie žen bude mít dle všeho op�t více posádek – nov� se chystá Brno i Kojetín, snad se p�idají 
op�t závodnice ze Slovenska. Znamená to, že se m�že utkat až sedm tým�. Dle p�ání dra�ic bude 
tato kategorie bojovat z�ejm� samostatn� – zašlu návrh klí�e k odsouhlasení. V p�ípad�, že se sestaví 
�istá posádka ve v�kové kategorii veteránek (nad 40 let) bude vyhlášena samostatn�, tak jako u 
muž�. V letošní sezón� se bude d�sledn� dodržovat pravidlo, které platí i mezinárodn� – všechny 
�lenky posádky musejí být pohlaví ženského, tedy i bubenice a kormidelnice. Zárove� s �ápem 
intenzivn� �ešíme zavedení a konkrétní podobu sex test� a rozd�lujeme si pravomoci. 
 

Kategorie Mix 
Toto je novinka ro�níku 2007. Je to šance pro posádky, které nemají ty nejvyšší sportovní ambice 
anebo �eší personální problémy – tedy nedostatek �len�. Zde budou pon�kud voln�jší pravidla pro 
sestavy posádek. Vše bude v detailu specifikováno v pravidlech. Šanci tedy dostanou kluby, které 
jezdí hlavn� pro radost (min. 8  pádlujících žen) a žíze� a cht�jí si také užít  trofejí. Celkový vít�z bude 
op�t hodnocen putovním pohárem. Smyslem je za�adit  do budoucna tuto kategorii do programu  
našich závod� jako zcela plnohodnotnou – stejn� jako je to na ME nebo MS (Sv�tové hry se jely 
pouze v mixech! ). 
 

• Disciplíny: 
 

Op�t se pojede sprint a dlouhá tra�, tedy 200 až 250m a 2000m. Zárove� se do poháru zapo�ítává 
nov� také distance 500m, která se pojede tam, kde to podmínky po�adatel�m dovolí. P�ed prvním 
závodem �P bude jasné, kde to bude. Znamená to tedy, že n�který díl �P bude mít bodované 2 
disciplíny n�který 3. Zárove� bude celkov� hodnocen zvláš� vít�z sprintu, p�tistovky a dlouhých tratí – 
n�co na zp�sob malých k�iš�álových glób� v lyžování. Z�ejm� se program poháru protáhne na oba 
víkendové dny. Vzorový klí� závod� se zpracovává. Smysl tohoto je jasný - nem�že p�eci sakra 
všechno vyhrát zase Nymburk! :o) (Anebo to zase vyhraje?) 
 

• Bodování:   Zde nastala nejvýrazn�jší zm�na!  
 

Bodování negativní se m�ní na pozitivní. Vít�z 
pohárového závodu získává vždy 20 bod�. Druhý v 
po�adí o 2 mén�, tedy 18 bod�, t�etí a další vždy 
pak o bod mén�, tedy 17, 16, 15, 14,… až  poslední. 
Zatím nep�edpokládáme více než 20 tým� 
v kategorii.  Za neú�ast není žádná penalizace, 
prost�  si nevyjedete body a zárove� se zapo�ítávají 
všechny díly poháru, nic se neškrtá. Znamená to 
tedy, že ten tým, který získá nejvíce bod� vyhrává. 
Po�ítejte si to, jak chcete, ale celkový vít�z bude asi 
muset odjet všechny závody poháru. Zapo�ítávají se 
všechny sprinty a dlouhé a také 500 tam, kde se 
pojedou. Jak bylo zmín�no výše – bude se hodnotit i 
celkové po�adí za jednotlivé disciplíny. 
 
 



• Technické požadavky a organiza�ní pravidla 
 

V letošním ro�níku se bude striktn� dodržovat kontrola 
posádek – registrace, p�íslušnost k týmu, soupisky sestav. 
Bude to vyžadovat personální p�ipravenost organizátora, 
který bude p�ed závodem deklarovat systém nástupu na 
lo� a kontrolu soupisek a registra�ek. P�ed za�átkem 
závod� prob�hne také kontrola regulérnosti a stavu trati, 
systému a zajišt�ní nástupu a výstupu z/do lodí a zajišt�ní 
prostor� pro závodníky. Kongres zárove� vyslovil souhlas 
s profi zpracováním výsledk� a �asomírou od nezávislé 
organizace. Jasný startovní povel a p�esnost �asomíry 
bude specifikována.  
Samotná kontrola trati, organizace a finan�ní kázn�  bude 
provád�na vedením �ADL – Petr Klíma, tra�ovým 
komisa�em �P – Ing. Roland Jani�ina, sekretá�kou �P – DiS. Petra Plecitá a finan�ní koordinátorkou 
�P – Eva Krulíková.  Detailní info bude následovat. 
 

• �asový program závod� 
 

Vzrostl po�et disciplín i kategorií. Zárove� jsou sou�ástí závod� v�tšinou dopl�kové kategorie pro 
místní fun nebo firemní týmy, které se budou také hodnotit v celoro�ním po�adí. To vyžaduje �asový 
program na 2 dny. Bude zpracován vzorový �asový program, který bude jasn� definovat, v jaké �asy 
bude možné tyto dopl�kové kategorie realizovat tak, aby nebyla narušena sportovní �ást �P. Detailní 
návrh klí�e bude následovat – není to tak jednoduché, jak jsem myslel :o) 
 

• Technické vybavení : 
 
Závodit se bude na lodích zn. BUK. V sou�asné dob� jich 
je v �R k dispozici 6 ks, minimální po�et drah bude op�t 4. 
Vyrábíme rezervní kormidla a také náhradní díly na 
“vocasy a hlavy”, abychom mohli operativn� reagovat na 
defekty v pr�b�hu pohárových závod�. Aby se maximáln� 
zamezilo kolizím a ni�ení lodí v pr�b�hu závodu, zejména 
na dlouhých tratích, zavádí se systém kormidelnických 
licencí pro závody �P dra�ích lodí. Každá posádka bude 
muset mít pro závod kormidelníka s licencí pro aktuální 
ro�ník �P. Systém školení a zkoušek bude zve�ejn�n dále.  
 
 

 

• Registrace a poplatky pro �P 2007 
 

Registrace pro �P budou probíhat pouze elektronickou cestou p�es internet.. Mr. Oldík zpracovává 
systém, kdy každý klub p�es heslo, které rozešleme, zaregistruje všechny své �leny – zadáte pot�ebné 
osobní údaje a foto. Z toho také vyplyne i suma na p�ísp�vky, které se budou bezhotovostn� posílat 
na ú�et. Bezhotovostn� se budou posílat také �lenské vklady za plné �lenství a vklady po�adatel� �P. 
 

Kongres odsouhlasil následující poplatky pro sezónu 2007: 
 

�lenský vklad na osobu a rok   200,- K� 
�lenský vklad plného �lena - klubu   20.000,- K� 
Startovné na závod  pro plného �lena   3.000,- K� 
Startovné na závod pro základního �lena  5.000,- K� 
�lenský vklad po�adatele závodu �P  15.000,- K� 
 

Kluby, které cht�jí být plnými �leny pro rok 2007 a rozhodovat tedy o d�ní a ned�ní a také o financích, 
pošlete e-mailem žádost i s faktura�ními údaji na adresu klimbera@dragonboat.cz – obdržíte da�ový 
doklad na poplatek (formulá� v p�íloze). 
Všechny poplatky za plné �lenství jsou splatné do konce ledna (který už ale byl, takže co nejd�íve:o) 
na transparentní ú�et:  e-banka: 2053361028/2400. Pohyby na tomto ú�tu m�že sledovat každý na 
stránkách www.dragonboat.cz - proto transparentní. Detailní popis registrace a s tím spojeného 
poplatku za �leny bude následovat ve specielním dokumentu. 
 
 
 
 
 



• Národní tým dra�ích lodí �R 2007 
 

Reprezenta�ním trenérem pro sezónu 2007 byl zvolen Petr �áp Procházka. 
Ten si zvolí své pomocné trenéry pro kategorie Open, Woman a veterány, s 
kterými bude kooperovat. Nominaci do reprezenta�ních posádek bude 
navrhovat on a Národní dra�í rada, které bude také �lenem a která bude dále  
složená ze zástupc� asociace a posádek, jejichž �lenové budou do týmu 
nominováni, ji musí schválit. Nominováni mohou být pouze závodníci 
registrovaní v �P, kte�í se budou ú�astnit  min. 3 díl� závod� �P - tedy ne 3 
disciplín v jednom závod� (což by každý mohl stihnout nap�. v ONV), ale 3 
závod�, p�. dRa�ice, ONV, Nymburk nebo Praha, Brno, Bratislava, apod. �áp 
také zpracuje program p�ípravy týmu a další kritéria výb�ru. První avizovanou 
akcí je otev�ené soust�ed�ní v italské Sabaudii na za�átku dubna.  (viz. Hot 
News d�íve) Vrcholem bude MS národ� v australském Sydney v zá�í 2007. 
 

Personální update  �P 2007 
 

Reprezenta�ní trenér  Mgr. Petr �áp Procházka cap@dragonboat.cz   
Sekretá�ka �P   DiS. Petra Plecitá  petra@dragonboat.cz  
Technický komisa� �P  Ing. Roland Jani�ina  rocky@dragonboat.cz  
Finan�ní koordinátor  Eva Krulíková   eva@dragonboat.cz  
Prezident �ADL  Petr Klíma   klimbera@dragonboat.cz  
Fotografie, životopisy a plány �innosti jmenovaných budou následovat. 
 

• Další novinky sezóny 007 
 

Jak jsem již avizoval, �eská republika iniciovala vznik Evropské ligy. Je to klubová sout�ž , které se 
mohou ú�astnit posádky dra�ích lodí �lenských stát� EDBF.  Každá zem� má právo nominovat do 
seriálu své 2 závody, p�i�emž za nás EDBF p�ijala nominaci Pražského festivalu dra�ích lodí a MR 
dra�ích lodí v ONV. Bratislava nominovala také sv�j závod. Bodují se t�i nejlepší umíst�ní klubového 
týmu v r�zných místech konání, p�i�emž v domácím závod� boduje vždy pouze 1 místní tým. P�esná 
pravidla rozešlu, jakmile je EDBF zve�ejní (ješt� dola�ujeme detaily). Premiérov� se tedy vít�zná 
posádka v kategorii Premier Open,  Premier Woman bude moci pyšnit titulem “historicky první vít�z 
Evropské ligy dra�ích lodí”. 
EDBF p�ipravuje atraktivní ceny pro vít�ze (snad dokonce i novou lo�!). Myšlenkou je motivovat 
posádky ú�astnit se více také zahrani�ních regat, nejen závod� doma anebo ME a MS. 
 
Termíny dalších závod� krom� Prahy, Blavy a ONV jsou: 

 

••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL    66..55..      LLIIVVEERRPPOOOOLL  --  AANNGGLLIIEE  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL    1199..--  2200..55..    GGYYÖÖRR  --  MMAA		AARRSSKKOO  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      1199..--  2200..55..    BBEERRLLIINN  --  NN

MMEECCKKOO  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      99..--1100..66..      AALLKKMMAAAARR  ––  NNIIZZOOZZEEMMÍÍ  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      77..--88..77..      ZZÜÜRRIICCHH--  ŠŠVVÝÝCCAARRSSKKOO  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      2211..77..      LLOONNDDOONN--  AANNGGLLIIEE  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      44..--  55..88      BBIIEELL  --  ŠŠVVÝÝCCAARRSSKKOO  
••  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      2255..--2266..88..    TTRREENNTTIINNOO  --  IITTAALLIIEE  
• EEVVRROOPPSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  DDLL      1155..99..      AAMMSSTTEERRDDAAMM  ––  NNIIZZOOZZEEMMÍÍ 

 
 

Tak to je asi ve shrnutí vše. 
Velmi d�kuji za p�ípadné p�ipomínky a nám�ty.  �ím d�íve, tím lépe. 

Sezóna 2007 je tu za chvilku, tak a� je vše jasné p�ed prvním startovním výst�elem. 
klimbera@dragonboat.cz  

 
 
 
 
 

Sportu zdar – dragonboatingu zvlášt�! 


