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6. ročník festivalu 

PPRRAAŢŢSSKKÝÝ  DDRRAAČČÍÍ  PPOODDZZIIMM  22001100  

Přijďte změřit své síly při závodech na dračích lodích na Vltavě! Vyzkoušejte si tradiční indonéské lodě a 
zažijte zcela nový pocit! Užijte si bohatý kulturní program a příjemné prostředí! 

V závodech se utkají firemní, amatérské i sportovní posádky! 

 

 

Festival se koná ve 

dnech 11. a 12. 9. 2010 ve 

sportovním areálu 

restaurace Cinda na 

Císařské louce v Praze. 

Kromě závodů 

klasických čínských a téţ 

tradičních indonéských 

lodí se po oba dny 

můţete těšit na nabitý 

doprovodný program, 

který je zajištěn za účasti 

Indonéské ambasády a 

ve spolupráci s dalšími 

tanečními soubory. Na 

sobotní večer (11. 9. 

2010) je pro Vás 

připravena “dračí párty” 

s programem, ţivou 

kapelou 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 

Délky tratí:  250 m, 1000 m, 9km  
Zvláštní závody: 600 m indonéský závod,  

závod jednoho muţe, 
   závod v přetahování 
 
Datum:   Sobota 11. 9. a neděle 12. 9. 2010 

Party v sobotu večer 

Webové stránky: http://www.praguedragons.cz 

Kontakty:   Email: praguedragons@gmail.com 
Tel: + 420 602 243286, +420 604 280373  
Fax: +420 2 2254 1370 

Adresa:   Praţský 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: 

  

Druh startovného Kč € 

Startovné na Pražském dračím podzimu 
(zahrnuje startovné na všechny závody a 

občerstvení pro posádku max. 18 + 1 osob) 
7 500,- 295,- 

Startovné na Lize Dlouhých tratí 
(zahrnuje startovné na závodu na 9km se 

započítáním výsledků do poháru s možností 

soutěžit o celkové vítězství v poháru LDT) 

4 500,- 175,- 

 

Za každého dalšího člena posádky pro účast na Pražském dračím podzimu se platí 400 Kč (16,- EUR). V ceně 

startovného je zahrnut jeden trénink před závody pod vedením zkušeného kormidelníka a trenéra z řad našeho klubu. 

V ceně startovného je zahrnut i vstup na sobotní party s kulturním programem. Platí jako vstupenka pro celý startující 

tým. Samostatné vstupné na párty je 50 Kč na osobu. 

 

Termín pro registraci týmů – 31. srpna 2010 

Termín pro úhradu startovného – 9. září 2010 
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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. Posádka max. 18 pádlařů+1 

bubeník/ice. Tento závod bude vyhlášen ve dvou kategoriích: „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. Trať s otočkou. Intervalový start. Kormidelníky zajišťuje 

organizátor, na požádání může mít posádka vlastního kormidelníka. Posádka max. 18 pádlařů+1 bubeník/ice. 

- Závod na 9000 metrů: Závod na dlouhé trati. Trať dvakrát 4500 metrů s otočkou. Hromadný start. Kormidelníky 

zajišťuje organizátor, na požádání může mít posádka vlastního kormidelníka. Výsledek z tohoto závodu se 

započítává do série závodů Liga Dlouhých tratí (LDT) a následně je možné soutěžit o celkové vítězství v prvním 

ročníku této soutěže a o hodnotné ceny. Bližsí informace o LDT najdete na našem webu (www.praguedragons.cz) 

Posádka max 20 pádlařů+1 bubeník/ice. 

 

- Závod indonéských lodí – Pohár Tanjung Pinangu - Závod na tradičních indonéských lodích na trati dvakrát 

300 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. 

Tento pohár probíhá pod záštitou ambasády Indonéské republiky, která také věnuje ceny pro vítěze tohoto poháru. 

Zástupci ambasády – její Chargé d’Affaires pan Azis Nurwahyudi a další hosté - budou přítomni závodům, kde 

také osobně předají ceny vítězům tohoto poháru. 

 

- Závod jednoho muže – Pohár Qu-Yuana: Recesní závod. Za každý tým bude nominován jeden! závodník, který 

pojede sám v dračí lodi a bude soutěžit s ostatními na trati 100 metrů.  Z přihlášených týmů do této soutěže bude 

sestaven vyřazovací systém.  

- Závod v přetahování - Recesní závod. Posádku tvoří 6 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 vyhrazuje právo zrušit jeden nebo oba recesní závody v případě 

malého počtu přihlášených nebo z časových důvodů. 

 

 

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 Caravan Camp (areál pro stany a 

karavany) v místě konání závodů.  

- V areálu závodů naleznete i mnoho jiných atrakcí, např. hřiště na volejbal, nohejbal, lukostřelbu, lanové 

centrum apod.  

 

 

DALŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAGUEDRAGONS.CZ 

 

 

 
Přihlášení proveďte pomocí webového formuláře na  

http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2010-prihlasovaci-formular 
Nebo si stáhněte formulář zde:  

http://www.praguedragons.cz/files/Form_PDA2010_CZ_V2_distributed.pdf 
a odešlete jej vyplněný na praguedragons@gmail.com  

http://www.praguedragons.cz/
http://www.praguehotels.cz/
http://www.praguedragons.cz/
http://www.praguedragons.cz/cs/content/prazsky-draci-podzim-2010-prihlasovaci-formular
http://www.praguedragons.cz/files/Form_PDA2010_CZ_V2_distributed.pdf
mailto:praguedragons@gmail.com
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Tento list odstřihněte a umístěte na viditelné místo. Nástěnku, ledničku apod.  

 
 

 

 
Účast na akci 

 

PRAŽSKÝ DRAČÍ PODZIM 

11.-12. 

září 
Sobota a Neděle 

2010 


