
 
 

   

 

Propozice závodu 

 

Název závodu:  DRAGON FORCE CUP 2021 

 PRVNÍ ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ  ZDARMA 

 

Pořadatel: DRAGON FORCE PŘEROV, z.s. 

Termín: 23.10.2021 

Lokalita: Loděnice Přerov 

 https://mapy.cz/s/kusofokejo  

Manažer závodu: Lucie Kotoučová 

 

Přihlášky: do 17.10. 2021 

 Pro přihlášky využijte prosím tento webový formulář: 

 http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska  

 (spřátelený závod rovněž pořádaný spolkem Dragon Force pod záštiou Dragon Boat Events a města Otrokovice) 

  

Tratě: 100m – duelový závod na 3 kola 

 1000m – intervalový závod na 1 obrátku  

 

Kategorie: POUZE MIX (DESETIMÍSTNÉ LODĚ) – minimum 2 ženy 

 JEDNOTLIVCI  - do závodu se mohou přihlásit i jednotlivci, ze kterých 

pořadatel na místě (v průběhu porady) složí posádku DRAGON FORCE 

HOPES 

 

https://mapy.cz/s/kusofokejo
http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska


 
 

   

 

100m 

Popis závodu:   

 Závod se jede formou duelů – v každé jízdě startují 2 lodě. 

 Vítěz duelu postupuje do dalšího kola. 

 Poražený duelu postupuje do opravné jízdy. 

 Vítěz duelu opravné jízdy postupuje do dalšího kola. 

 Poražený duelu opravné jízdy v závodu končí. 

 Schéma postupového klíče v příloze. 

 Nasazení do duelů losem na poradě kapitánů.  

 

1000m 

Popis závodu:   

 Lodě startují intervalově, mezi jednotlivými posádkami bude interval 40 vteřin  

 Nasazení do jednotlivých jízd se určí losem na poradě. 

 Závod se jede na 1 obrátku.  

 

 

Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem. Vlastní kormidelník je dovolen. 

  



 
 

   

 

Startovné ZDARMA 

Startovné formou vratné zálohy činí 500Kč na posádku a je splatné na účet nejpozději den 

před konáním závodu. Pakliže se posádka závodu zúčastní, bude kapitánovi záloha vrácena.  

 

Startovné je možné uhradit na účet u ČSOB 225812181 / 0300. 

 

Startovné zahrnuje: 

 Vlastní startovné týmu na závod dračích lodí 

 Zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, bubnu, kormidla, 

kormidelníka pro závod 

 Vstup do areálu  

 Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění záchranné služby 

 Ceny pro vítěze  

 

 Startovné nezahrnuje parkovné, ubytování a stravování 

 

 Protesty: 

 Pokud má posádka pochybnosti o správnosti výsledku, případně jiný problém týkající 

se závodu, může podat protest. 

 Protest podává POUZE 1 člen posádky, a sice její kapitán. 

 Protest se podává VÝHRADNĚ hlavnímu rozhodčímu, nikoliv rozhodčím v cíli. 

 Cena za podání protestu je 500Kč. 

 V případě oprávněného protestu se částka vrací, v případě neoprávněného protestu 

propadá pořadateli. 

 

 

  



 
 

   

 

Orientační program závodu: 

Sobota 

23.10. 9:00 Porada kapitánů Společenská místnost 

1.patro loděnice 

 

23.10. 9:30 – 12:00 Závod 100m řeka Bečva  

23.10. 13:00 – 15:00 Závod 1000m řeka Bečva  

23.10. 15:15 Slavnostní vyhlášení areál loděnice  

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje dle počtu přihlášených posádek právo na změnu. 

 

Tréninky 

Datum a čas Místo Cena 

dle domluvy řeka Bečva 500Kč / trénink 

 

Občerstvení:  Zajištěno pořadatelem 

Parkování: Parkovací místa v blízkosti závodiště 

Bezpečnost:  

Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni. Kapitáni posádek jsou povinni dodat 

pořadateli podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení automaticky vygeneruje webová stránka. Po potvrzení 

přihlášky je prohlášení zasláno do emailu – kapitán je povinen takto zaslané prohlášení podepsat a jeho sken odeslat zpět 

pořadateli.  

Pořadatel zajistí lékařskou službu první pomoci. 

 

Konzumace vlastních alkoholických nápojů je zakázáno, zejména připojování vlastních 

výčepních zařízení k elektrické síti pořadatele. Posádka, která nebude toto pravidlo respektovat, 

bude diskvalifikována ze závodu bez nároku na náhradu startovného. 

 

Kontakt:  

Telefon:  +420 602 765 002 

Email: info@dfprerov.cz 

Web: www.dfprerov.cz  

Web přihlášky: www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska 
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