
PROPOZICE ZÁVODU – DRAČÍ LODĚ VRBICE

Akce se koná pod záštitou Města Bohumín ve spolupráci spolku Dragon Boat Ostrava, z.s., 
České asociace dračích lodí, z.s. a Torrsen Sports s.r.o.

Termín: 2.- 3.6.2023
Místo: Vrbické jezero: 49°52'44.4"N 18°18'26.9"E, 

https://goo.gl/maps/UaGzgRLTpVu5T4MD8 
Parkování: na parkovišti u Vrbického jezera: 

49.87747782745403, 18.3095759049784 

https://goo.gl/maps/aKvmYhzziLxFQUeg6 
Občerstvení: zajištěno v areálu závodiště 
WC a sociální zařízení:  v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě 
Kontakt a dotazy: jakékoli dotazy směřujte na email: info@dbostrava.cz nebo na tel. 
předsedkyně klubu Dragon Boat Ostrava z.s., Soniu Tischler: +420 720 265 106 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE VE STŘEDU 31.5. 2023

Kategorie a startovné: 

Pátek 2.6.2023 – závod škol – 10DL OPEN 2. stupeň ZŠ a střední školy - 10 pádlujících

(otevřená kategorie, minimální počet pádlujících 8 holky i kluci dohromady) – bez startovného 

Samostatná kategorie bude vyhlášena pouze při přihlášení minimálně 3 posádek 

Sobota 3.6.2023

- 10DL FUN MIX – 10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy. –

4.000,- Kč za přihlášenou posádku

- 10DL SPORT MIX – 10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující

ženy. – 4.000,- Kč za přihlášenou posádku

- 10DL SPORT OPEN – 10 pádlujících (min. 8) – posádka bez omezení věku a pohlaví –

4.000,- Kč za přihlášenou posádku

- WOMEN – 10 pádlujících žen (min. 8) - 4.000, - Kč za přihlášenou posádku

Platba převodem na účet: 

ČÍSLO ÚČTU: 1411407002 / 5500 

Každá posádka musí mít bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít 

plovací vestu. (Vesty možno k zapůjčení na místě závodu). 

Startovné zahrnuje: Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně 

pádel, účast na závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé 

kategorii věcné ceny. 

https://goo.gl/maps/aKvmYhzziLxFQUeg6
mailto:info@dbostrava.cz


TRAŤ ZÁVODU: 

Trať závodu: 

200m – Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených 

posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou. 

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 jednu otáčku. 

Vyhlášení vítězů a předání cen:  Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný 

časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží věcné ceny. 

Soutěžní pravidla: 

V souladu s pravidly ČADL. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě dle časového 

harmonogramu. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, 

dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle 

postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000 m rozhoduje 

nejlepší dosažený čas. 

Závodníci mohou použít vlastní pádla certifikovaná IDBF. (Dračí pádlo) 

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Pátek 2. 6. 2023

09.00 – 09:30 hod  porada kapitánů – kontrola posádkových listů 

10.00 – 17.30 hod  závody na 200m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále 

18.00 – 18.30 hod  defilé vítězů, předání cen 

Sobota 3. 6. 2023

09.00 – 09:30 hod  porada kapitánů – kontrola posádkových listů 

10.00 – 16.30 hod  závody na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále 

17.00 – 18.30 hod  závody na 1 000 m 

19.00 – 19.30 hod  defilé vítězů, předání cen 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA JAKÉKOLIV ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 


