
 

 

 

Propozice závodu dračích lodí 

III. mistrovství Unie tělovýchovných organizací Policie ČR  

 

Pořadatel: Policejní sportovní klub Přerov, U Výstaviště 18, Přerov, www.pskprerov.cz 

Termín: 13.6.2015 

Místo: Loděnice Kanoistiky Kojetín, okres Přerov, řeka Morava 

GPS:  49°21´16.101“N, 17°19´3.137“E 

 

Časový harmonogram závodu: 

09:00 hodin porada kapitánů 

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

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

19:30 - vyhlášení vítězů závodů, vyhlášení nejlepšího „týmového kostýmu“ 

20:00 - ∞  – koncert rockové kapely, taneční zábava, společenské veselí, ohňostroj 

 

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

tomto budou však všichni přihlášení s dostatečným předstihem informováni, nejpozději na poradě 

kapitánů. 

Soutěžní pravidla: v souladu s pravidly České Asociace Dračích lodí (www.dragonboat.cz) Kapitánům 

budou pravidla vysvětlena na poradě.  

Kategorie a složení posádek 20-ti místných a 10-ti místných dračích lodí: 
 
1. Mistrovství Unitop ČR - určeno pro všechny zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 
(služební poměr, pracovní poměr), popřípadě rodinné příslušníky, členy policejních sportovních klubů, 
studenty policejních škol,  
 
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 posádky: 
 
20-ti místná loď: 

16-20 pádlujících a jeden bubeník. Posádky jsou složeny z mužů a žen, přičemž 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 poskytne pořadatel. 
 



10-ti místná loď: 

8-10 pádlujících a jeden bubeník. Posádky jsou složeny z mužů a žen, přičemž každá posádka musí mít 
minimálně 2 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 poskytne pořadatel. 
 
Přihlášky: 
Elektronické přihlášky jsou dostupné na adrese www.draci-unitop.cz spolu s dalšími informacemi 
k závodu. Uzávěrka přihlášek a úhrady startovného je 8.6.2014.  
 
Posádka se může přihlásit ve výše uvedených kategoriích do závodů na 20-ti místných nebo 10-ti 
místných lodí. Není vyloučen start části posádky přihlášené na závody dvacítek i v závodech desítek. 
V tomto případě platí snížené startovné v závodech desítek 1.000 Kč. Může jít však pro některé celkem 
až o 10 startů krátce za sebou a je proto dobré zvážit fyzické možnosti. Tuto desetičlennou posádku 
vzniklou z dvacítky je nutné také přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, popřípadě lze 
dohlásit individuálně na poradě kapitánů. 
 
Startovné: 
20-ti místná loď:    5.000 Kč, pro posádky složené výhradně ze studentů policejních škol činí 2.000 Kč. 
10-ti místná loď:    2.500 Kč, pro posádky složené výhradně ze studentů policejních škol činí 1.000 Kč 
 
Startovné zahrnuje: start týmu na obou tratích 200m i 1km, zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně 
pádel, kormidelníka pouze pro služby kormidlování,  vstup do areálu závodiště se zázemím, WC, sprcha, 
kempování, záchrannou službu a lékařskou pomoc v průběhu závodu, vstup na rockový večer, 
tréninkovou jízdu na dračí lodi do 13.6.2015 po předchozím objednání. 
 
Číslo účtu: 19-4217150227/0100, zpráva pro příjemce: jméno posádky. Je možné vystavit fakturu 
předem.  
 
 
Trať závodu: 
200m - start z pevných startovacích bloků ve dvou až čtyřech dráhách podle počtu přihlášených 
posádek. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem taktéž podle počtu přihlášených 
posádek. Cíl bude zaznamenán kamerou a zobrazován na monitoru.  
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků závodů 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 vyznačených místech vedle loděnice na přilehlém travnatém 
pozemku. WC, sprchy v areálu loděnice. Stravovací a pitný režim je možno dodržovat zakoupením 
rozmanitého druhu jídla a pití v areálu závodiště. Ubytování pod pevnou střechou lze zajistit na vyžádání 
u pořadatele v levné „velmi skautské“ ubytovně, popřípadě i luxusnější ubytování v místních penzionech 
či hotelu. 
 
Doprovodný program: 
Po zkušenostech z minulých let a fantazii zúčastněných posádek v jejich dresech (kostýmech) bude 
vyhlášen vítěz kategorie „nejlepší týmový kostým“. 
 
Ředitel závodu: Martin Bosák, tel. 603112030, martin.bosak@pskprerov.cz 
www.draci-unitop.cz 

 


