
Stránka 1/4 

  

Sportovní svátek všech pádlařů opět na Vltavě! Den plný závodů na krátkých i dlouhých tratích! 
Indonéské lodě, závody v přetahování a další atrakce! Občerstvení a kulturní program pro všechny 

návštěvníky! 

Závody jsou určeny pro amatérské i sportovní posádky! 

Festival je zároveň závěrečným závodem České ligy dračích lodí.  
Budeme vyhlašovat celkového vítěze celého seriálu. 

 

Festival se letos koná 
v sobotu 10.9. 2011  

v areálu vodních sportů  
u Caravan campingu na 
Císařské louce v Praze. 

Čekají na Vás závody 
čínských, ale též 

tradičních indonéských 
lodí, finále české ligy 

dračích lodí  

a večer je pro vás 
připravena jedinečná 

“dračí párty”  
s programem, hudbou  
a také s překvapením. 

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ! 
 

PRAŽSKÝ KLUB DRAČÍCH LODÍ SI VÁS  
DOVOLUJE POZVAT NA  
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Základní informace o závodech: 

Místo konání: Vltava, Císařská louka, areál vodních sportů (vedle Caravan campingu) 
 
Datum: Sobota 10. 9. 2011 
 
Délky tratí: 250 m, 1000 m  
 
Zvláštní závody: 600 m indonéský závod,  
 závod v přetahování 
 
Webové stránky: http://www.praguedragons.cz 
 
Kontakty: Email: praguedragons@gmail.com 
 Tel: + 420 602243286, +420 604280373  
 Fax: +420 2 2254 1370 
 
Adresa: Pražský klub dračích lodí 
 Šedivého 555/4, 163 00, Praha 6, CZ 
 
Bankovní spojení: 1166583001/5500  swift code: RZBCCZPP, 
 CZ6155000000001166583001 
 
Banka: Raiffeisenbank, a.s. 
 Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
 

Poplatky: 
  
Startovné na PDA 2011 je 7500,- Kč (310 EUR).  
 
Tento poplatek zahrnuje startovné na všechny závody a občerstvení pro posádku v počtu 20+1 osob.  

 

Za každého dalšího člena posádky pro účast na Pražském dračím podzimu se platí 400 Kč (17 EUR).  
V ceně startovného je zahrnut jeden trénink před závody pod vedením zkušeného kormidelníka/trenéra z řad 
našeho klubu. Termín tréninku si můžete individuálně domluvit při přihlášení. Po domluvě je možné zajistit i 
další placené tréninky navíc. 

 

V ceně startovného je zahrnut i vstup na sobotní party s kulturním programem. Samostatné vstupné na párty 
je 50 Kč na osobu. 

 

Termín pro registraci týmů – 31. srpna 2011 

Termín pro úhradu startovného – 5. září 2011 
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Popis jednotlivých typů závodů: 
 
- Závod na 250 metrů: Klasický závod dračích lodí odpovídající pravidlům IDBF. Trať o délce 250 metrů se 

souběžným startem s vyrovnáním lodí. Kormidelníky zajišťuje organizátor festivalu. Posádku tvoří max. 20 
pádlařů + 1 bubeník/ice. Podle přihlášených se můžou jet dvě kategorie: „Open“, kde je možné libovolné 
složení posádky a v kategorii „Mixed“, kde je nutné mít minimálně 6 žen na pádle. 
 

- Závod na 1000 metrů: Závod na dlouhé trati s otočkou. Intervalový start ve skupinách. Kormidelníky 
zajišťuje organizátor, na požádání může mít posádka vlastního kormidelníka. Posádku pro tento závod 
tvoří max. 20 pádlařů + 1 bubeník/ice. 
 

Tyto závody jsou součástí České ligy dračích lodí. Jedná se o závěrečný závod ligy. 
 

- Závod indonéských lodí – Pohár Tanjung Pinangu - Závod na tradičních indonéských lodích na trati 
600 metrů s otočkou. Souběžný start dvou lodí. Tento závod se pojede podle pravidel a systému jakým se 
jezdí závody ve městě Tanjung Pinang v Indonésii odkud pocházejí naše indonéské lodě. Posádka max. 
12 pádlařů. Kormidelníka zajišťuje organizátor festivalu. Vlastní kormidelník je povolen těm týmům, co se 
aspoň jednou účastnili závodů v Tanjung-Pinangu v Indonesii. 

 
- Závod v přetahování - Recesní závod. Posádku tvoří 8 členů týmu. 2 týmy sedí proti sobě v lodi  

a přetlačují se pádlováním.  Z přihlášených týmů do této soutěže bude sestaven vyřazovací systém. 
 

 

 

     
 

 
Poznámka: Organizátor si z časových důvodů vyhrazuje právo zařadit do soutěže pouze 
některé z přihlášených posádek, případně závod zrušit. 

 
 
Doplňující informace: 

Na požádání Vám poskytneme seznam přijatelných možností ubytování, nebo se přímo informujte sami na 
odkazu http://www.praguehotels.cz/   

Upozorňujeme na možnost využít kemp Caravan Park na Císařské louce, blízko místa konání závodů. 

 

http://www.volny.cz/convoy 

DALŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAGUEDRAGONS.CZ 
A na www.liga.praguedragons.cz 

 
přihlášení proveďte pomocí webového formuláře na: 

http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2011-prihlasovaci-formular 
 

http://www.praguehotels.cz/�
http://www.praguedragons.cz/�
http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2011-prihlasovaci-formular�
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Tento list odstřihněte a umístěte na viditelné místo. Nástěnku, ledničku apod.  

 
 

 

 
Účast na akci  

 
PRAŽSKÝ DRAČÍ PODZIM 

 

10.  
září 
Sobota  

2011 


