
 

 

 

 

Propozice závodu dračích lodí 

Mistrovství Unie tělovýchovných organizací Policie ČR  

 

Pořadatel: Policejní sportovní klub Přerov, U Výstaviště 18, Přerov,  

Termín: 1.6.2012 

Místo: Loděnice Kanoistiky Kojetín, okres Přerov, řeka Morava 

GPS:  49°21´16.101“N, 17°19´3.137“E 

 

Časový harmonogram závodu: 

Sobota 1.6.2012 

09:00 hodin porada kapitánů 

10:00 – 16:00 hodin -  závod na 200 m 

17:30 – 19:00 hodin – závod na 1000 m 

19:30 - vyhlášení vítězů  

20:00- ….  – koncert a taneční zábava rockové kapely, ohňostroj 

Časový harmonogram může být organizátory změněn, v návaznosti na počet přihlášených posádek. O 

tomto budou však všichni přihlášení s dostatečným předstihem informováni.  

Soutěžní pravidla: v souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí. Kapitánům budou pravidla 

vysvětlena na poradě.  

 

Kategorie a složení posádek: 

1. Mistrovství Unitop ČR - určeno pro všechny zaměstnance Policie ČR (policisty, občanské 

zaměstnance), popřípadě rodinné příslušníky, členy policejních sportovních klubů, studenty 

policejních škol, příslušníky HZS ČR  

2. Kategorie Hosté – určeno pro posádky obecních policií, organizací státní správy a samosprávy, 

dalších hostujících posádek včetně posádek mezinárodních složených s příslušníků policie cizích 

států.  



Složení 16-20 pádlujících a jeden bubeník. Posádky jsou složeny z mužů a žen, přitom každá posádka 

musí mít minimálně 4 ženy. Nižší počet žen může být povolen po dohodě s ostatními účastníky na 

poradě kapitánů. Jsou povoleni pouze dva závodníci registrovaní v rámci Českého poháru Dračích lodí. 

Kormidelníka dodá pořadatel.  

Přihlášky: 

Přihlášky je možno zaslat emailem na intranetovou adresu Policie ČR: krpolk.vs.oo.kojetin.ved@pcr.cz, 

nebo na internetovou:  martin.bosak@pskprerov.cz 

Uzávěrka přihlášek je do 23.5.2013.  

Startovné činí pro posádku 5.000 Kč, pro posádky složené výhradně ze studentů policejních škol činí 

2.000 Kč.  

Startovné zahrnuje: start týmu na obou tratích 200m i 1km, zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně 

pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, WC, sprcha, kempování 

zdarma, vodní  záchrannou službu a lékařskou pomoc v průběhu závodu, vstup na večerní  taneční 

zábavu, tréninkovou jízdu na dračí lodi do 31.5.2013 po předchozím objednání 

Trať závodu: 

200m – startuje se z pevných startovacích bloků ve čtyřech dráhách 

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 s jednou otáčkou.  

Ubytování  a parkování: 

Parkování a stanování je zajištěno na přilehlém travnatém pozemku. WC, sprchy v areálu loděnice. 

Stravování a pitný režim je možno dodržovat zakoupením jídla a různého druhu pití v areálu loděnice.  

Ubytování pod střechou je možno zajistit na vyžádání u ředitele závodu v některých z levných ubytoven. 

Popřípadě luxusnější ubytování v místních penzionech či hotelu.  

 

Ředitel závodu: Martin Bosák, tel. 603112030, martin.bosak@pskprerov.cz 

    www.pskprerov.cz                                      

 

 


