
 

IV. Pálavský festival  
dračích lodí 

6. závod Dragon Boat Grand Prix 2010, východní divize 
 
 
 
Termín: 17.-18. 7.2010 
Místo: Yacht Club Pavlov 
 
Předběžný časový harmonogram závodu:  
 
Pátek 16.7.2010 
od 15 do 18 hod. možnost tréninkových jízd  (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu 
 
 
Sobota 17.7.2010 
9.00 hod. porada kapitánů 
10.00 - 17.00 hod. závod GRAND PRIX na 200 m 
17.00 – 19.00 hod III. Mistrovství Moravy v přetahování lanem 
20.30 hod. Dragon párty, defilé vítězů, koncert Navostro a Rhodézie 
 
Neděle 18.7.2010 
10.00 hod porada kapitánů  
11.00-12.30 hod závod GRAND PRIX na 1000 m 
 Vyhlášení vítězů po skončení závodu 
 
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 minimálně 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. 
 
Oceněna bude i nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že se sejdou 3 a více ryze ženské týmy, pak pojedou 
tyto týmy samostatný závod). 
 
 
Přihlášky 
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu  bob@dragonboat.cz  na příslušném formuláři s vyplněním názvu 
týmu a výběrem kategorií. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 15.7.2010. 
 
 
Startovné 
Pro týmy přátel činí startovné 6.000 Kč, pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné 10.000 Kč 
bez DPH. Úhrada startovného umožňuje týmu start na obou tratích tj. 200m i 1 km. 



 

Startovné zahrnuje: tréninkovou 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, pro první 3 týmy 
v každé kategorii  věcné ceny, vstup do  areálu Yacht Clubu (podmínkou je identifikační náramek na ruce,  
náramky převezme kapitán týmu po úhradě startovného). Dále startovné zahrnuje 10l jakostního odrůdového 
vína, které kapitán obdrží při v neděli 18.7. při odjezdu. Pozn.: Startovné nezahrnuje parkovné v areálu Yacht 
Clubu.  
Startovné na III. mistrovství Moravy v přetahování lanem činí 1.500 Kč, pro přihlášené týmy dračích lodí 1.000 
Kč. 
 
Trať závodu: 
200 m - startuje se z pevných startovacích bloků v 4-5 drahách.  Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn 
před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou pro případné 
protesty. 
1000m – startuje se intervalově  bez pevných startovacích bójí,  v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná 
posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky. 
 
Ředitel závodu: RNDr. Zdeněk Janeček 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní prezentace vítězů  

na krátkých tratích se uskuteční v úvodu večerního programu.  
 
 
Doplňující informace: 
 
Parkování:  V areálu  Yacht Clubu za poplatek 30 Kč/auto, mimo areál zdarma. 
 
Občerstvení:   U závodiště bude v provozu několik stánků  i restaurací s občerstvením a nápoji. 
 
WC a sociální zařízení:  V prostoru závodiště k dispozici  v dostatečné kapacitě 
Ubytování:   Zdarma kempování v Yacht Clubu, v obci Pavlov je dostatené množství ubytovacích 

kapacit www.obec-pavlov.cz 
 
 
 
 
Jakékoliv dotazy směřujte na bob@dragonboat.cz, tel. 737 288 337 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně  dne  11.6.2010 
 
 
 
Zdeněk Janeček 
Ředitel závodu 


