
4. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ 
V PARDUBICÍCH 

 
 
Termín:           19.06. 2010 
Místo:    soutok řek Labe a Chrudimky (areál Na Špici) v Pardubicích 
Pořadatel:       sportovní klub Dračí legie Pardubice  
Přihlášky:   do 14.05. 2010 e-mailem na adresu: dlp@volny.cz 
Startovné:   10.000 Kč firemní posádky  
                          6.000 Kč zájmové spolky – sportovci a dobrovolná sdružení 
 
Úhrada startovného: na účet SK Dračí legie Pardubice, č.ú.: 206075059/0300, nebo hotově 
a to nejpozději 19.06.2010 v 8:30 hod., na poradě kapitánů posádek. Posádkám, které 
nebudou mít uhrazeno startovné, nebude umožněn start.  
                                    
V ceně startovného je zajištěno: pronájem lodi a odpovídajícího počtu pádel, zajištění 
kormidelníka a organizačního týmu. Možnost zviditelnění Vaší společnosti formou loga, nebo 
při moderátorských vstupech v průběhu dne. Zajištění volného vstupu na večerní koncert a  
možnost účasti Vašeho týmu v soutěži přetahování lanem. Pro úspěšné posádky jsou pak 
samozřejmě připraveny i atraktivní ceny.  
 
Harmonogram závodu:  
08:30   hod. porada kapitánů 
09:30   hod. zahájení závodů (probouzení draka) 
10:00 - 17:00 hod. závody posádek 
17:30  hod. vyhlášení výsledků 
18:00  hod. ukončení závodů (uspání draka) 
18:30              hod.     soutěž v přetahování lanem 
19:30 hod. večerní program s hudební produkcí, kapela Jet Beat 
 
Soutěžní pravidla: v souladu s pravidly České Asociace Dračích Lodí. Pravidla závodu  
budou detailně představena na poradě kapitánu posádek, dne 19.06.2010 v 8:30 hod. 
 
Trať závodu: závodí se na trati o délce 200m. Závodí se ve čtyřech vyznačených drahách, 
tedy vždy čtyři lodě/posádky v jedné jízdě. Rozlosování a postupový klíč závodu, obdrží 
kapitáni spolu s časovým plánem, na poradě kapitánů. Dojezd každé jízdy, respektive cílová 
linie, bude zaznamenávána digitální kamerou pro možnost řešení případných protestů. 
 
Výsledky: budou průběžně zveřejňovány na tabuli v prostoru cíle. 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: ceny budou předány po skončení závodů všech kategorií. 
 
Informace o Vašem týmu: pokud máte zájem, zašlete prosím stručné informace o Vašem 
týmu, firmě, na e-mailovou adresu: dlp@volny.cz . Tyto informace budou následně předány 
moderátorům závodů a dojde k jejich zveřejnění. Fantazii se meze nekladou, je jen na Vás 
co na sebe prozradíte … .  
 
Občerstvení: bude zajištěno formou stánků. Stánky s pitím a jídlem budou po celý den 
zajišťovat dostatečný přísun tekutin a jídla.  
 



Doprava:
 

 
 
Dětské atrakce: bude zajištěn skákací hrad, trampolína, cukrovinky a jiná lákadla. Zároveň 
pro děti zajištěna i možnost svezení se na dračí lodi. Bezpečnostní vesty zajistí pořadatel. 
 
Parkování: parkování bude umožněno podél příjezdové komunikace k prostoru závodiště. 
Pro tyto účely je zajištěna uzavírka této silnice, včetně přilehlé parkovací plochy. Držte se 
prosím pokynů organizátora, který bude vjezd a vlastní parkování v této oblasti řídit. Díky!! 
 
WC: k dispozici budou zajištěny mobilní WC  
 
Vstup do areálu: bude umožněn všem, bez omezení věku, pohlaví, či národnosti. 
 
Večerní program: v 18:30 hod. budete mít možnost změřit své síly v soutěži přetahování 
lanem. Vždy dva týmy proti sobě (8 členů + trenér). Pravidla budou upřesněna soutěžním 
týmům bezprostředně před zahájením. 
Do pozdních večerních/brzkých ranních hodin bude zajištěna hudební produkce.  
 
Co to jsou dračí lodě: sport s historií přes 2 200 let, sdružuje 50 milionů celosvětově 
aktivních sportovců ve více než 50 zemích z 5 kontinentů. Pravidelně se pořádají závody 
Mistrovství světa a Evropy. Dračí loď měří 12,5 metrů, váží 250 kilo a posádku tvoří dvacet 
pádlujících, kormidelník a bubeník/ce. 
 


