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Praha, Císařská louka, 13. 9. 2014
 

Pražský dračí podzim 2014 je jubilejní festival, který kombinuje sport, kulturu a zábavu 
spojenou s dračími loděmi a jako vždy Vám nabídne bohatý a zajímavý program. 

 

Závody jsou určeny pro amatérské i sportovní posádky!  

 

Festival se koná na 
tradičním místě v areálu 

vodních sportů  
u Caravan campingu na 
Císařské louce v Praze.  

Jednodenní program není 

o nic ochuzen. Opět Vás 
čekají závody čínských i 

indonéských lodí. Závody 
klasické i recesní závody 
v přetahování. Závody na 
krátké i na dlouhé trati. 

Na sobotní večer je pro 
vás připravena hudební 

produkce a po celou 
sobotu je zajištěno 

občerstvení i doprovodný 
program pro všechny. 

Vážení sportovní přátelé! 
 

PRAŽSKÝ KLUB DRAČÍCH LODÍ  
si vás dovoluje pozvat na jubilejní  
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Základní informace o závodech: 

Místo konání: Vltava, Císařská louka, areál vodních sportů (vedle Caravan campingu) 
 
Datum: Sobota 13. 9. 2014 
 
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 602557359, +420721821473 
  
Organizátor: Pražský klub dračích lodí, z.s. 
 
Adresa: nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5, Česká republika 
 
Bankovní spojení: 263190184/0300 BIC: CEKOCZPP, 
 IBAN: CZ11 0300 0000 0002 6319 0184 
 
Banka: ČSOB, a.s. 
 Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 

 

Poplatky: 

Startovné na PDA 2014 je 6000,- Kč (220 EUR). 

Toto startovné platí pro celou posádku a je v něm zahrnuto startovné na všechny vyhlášené závody. 

Posádky, které se přihlásí do 25. 8. 2014 mají nárok na slevu na startovném ve výši 10%. Startovné pak činí 
5400,- CZK. Rozhodující pro přiznání slevy je datum přihlášení posádky. Nebude-li snížené startovné uhrazeno 
do 29. 8. 2014, nárok na slevu se nepřiznává. 

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. 

Vstup do festivalového areálu je volný, stejně jako vstup na večerní hudební produkci. 

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedeny s DPH! Náš klub je plátcem DPH! 

 

Termín pro registraci týmu a získání slevy na startovném – 25. srpna 2014 
Termín pro úhradu sníženého startovného – 29. srpna 2014 

Termín pro registraci týmu – 5. září 2014 
Termín pro úhradu startovného – 9. září 2014  
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Popis jednotlivých typů závodu: 
 
- 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 min 16 a 
max. 20 pádlařů + 1 bubeník/ice. Závod se jede v kategorii kategorii „MIX“, kde je nutné mít minimálně 4 
ženy na pádle. Posádky budou dle své výkonnosti rozděleny do několika pohárů. 
POZOR! Této závod otevíráme rovněž v kategorii „Women“ která je určena pro čistě ženské posádky. 
 

- 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 
min. 16 a max. 20 pádlařů + 1 bubeník/ice. Složení posádky je opět MIX – tedy min. 4 ženy. 
 

- 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 a z toho nejméně dvě ženy. 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 recesního 

závodu 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 kempů na Císařské louce jako jsou Caravan Kemp www.caravancamping.cz 
nebo Caravan Park dále na Císařské louce, blízko místa konání závodů. http://www.volny.cz/convoy 

 

DALŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAGUEDRAGONS.CZ 
 

přihlášení proveďte pomocí webového formuláře na: 
http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2014-prihlasovaci-formular 

 

http://www.praguehotels.cz/
http://www.caravancamping.cz/
http://www.praguedragons.cz/
http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2014-prihlasovaci-formular


Sportovní a kulturní festival 
a 

Pražský dračí podzim 
 2014  

 
13. září 2014 

 

 

 

Tento list odstřihněte a umístěte na viditelné místo. Nástěnku, ledničku apod.   

 
 

 

 
Účast na akci   

 

PRAŽSKÝ DRAČÍ PODZIM 
 

13.  

září 
sobota  
2014 


