
 

 
    Propozice závodu Dragon Boat Grand Prix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Břeclavský drak 
 
 

Termín:   15.5.2010 
   Závod se koná jako součást akcí pořádané Městem Břeclav  
   pod názvem „Lichtenštejnské stezky“ 
 
Místo:     Břeclav, řeka Dyje nad splavem, areál Slováckého veslařského klubu 
 
Pořadatelé závodu:  Slovácký veslařský klub v Břeclavi 

 Pavlof s.r.o. 
Česká asociace dračích lodí 

 
Záštitu převzal: místostarosta Města Břeclav Ing. Pavel Dominik  
 
Partneři závodu:  Město Břeclav, Lodní Doprava, Klimatex, Fosfa, Point,  
Mediální partneři:  Radio Kiss Hády, Deník 
 
 
 
 

           

             
 
 
 
 



 
 
 
 
Předběžný harmonogram závodu:  
Pátek 14.5.2010 Od 14 do 18 hod možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu 
 
Sobota 15.5.2010 10.00   hod. porada kapitánů  
   11.00-15.00 hod. závod GRAND PRIX na 200 m 
   15.00- 17.00 hod vložený závod partnerů 
   17.00-19.00 hod. závod GRAND PRIX na 1000 m  
   20.00  hod. vyhlášení vítězů – předání cen 
   od 20.00 hod  Dragon párty - koncert Teachers pod stanem  
 
Soutěžní pravidla:   
V souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. 
 
Kategorie:  
Závod je určen pro širokou veřejnost amatérských týmů. 

 
GRAND PRIX - týmy s min. 4  pádlujícími ženami v posádce, veteránům na 50 let; pouze pro závodníky neregistrované v rámci 

Českého poháru Dračích lodí ( ženám účast povolena i v případě, že jsou registrované 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) a nejlepší tým veteránů. 
 
Přihlášky 
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu : kratky@bvx.cz  na příslušném formuláři s vyplněním názvu týmu a výběrem 
kategorií. Uzávěrka přihlášek je  ve čtvrtek 13.5.2010. 
 
Startovné 
Pro týmy přátel činí startovné 5.000 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  
závodě,  vstup do areálu závodiště se zázemím, vodní záchranou službu a lékařskou pomoc v průběhu závodu, účast na večerním 
Dragon párty, pro první 3 týmy v každé kategorii  věcné ceny, kempování v areálu Slováckého veslařského klubu.  
 
Trať závodu:  
200 m - startuje se z pevných startovacích bloků ve 4 drahách. Zázemí, nástupy  a výstupy z lodí u Veslařského klubu. 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, startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na 
otáčky. 

 
Výsledky:  Budou zveřejněny v co nejkratším časovém úseku na tabuli.  
 
Ředitel závodu:   Ing.Luboš Krátký 
Sportovní ředitel:  RNDr. Zdeněk Janeček 
 
Kontakt:   tel. 603 518 806, kratky@bvx.cz 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen:  Proběhne v rámci večerního programu od 20 hod,  
 ceny věnují a předají partneři akce.  

 
Parkování:  Parkoviště před koupalištěm a parkoviště před f.RACIO 
Občerstvení:   U závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji. 
WC a sociální zařízení:  V prostoru závodiště k dispozici . 
Ubytování:   Stanování v areálu veslařského klubu, ostatní individuálně 
 
 
Jakékoliv dotazy směřujte na ředitele závodu (kratky@bvx.cz, tel. 603 518 806). 
 
 
V Břeclavi dne  20.4.2010 
 
Luboš Krátký 
ředitel závodu 


