
Závody dračích lodí
TÁBORSKÝCH ŠKOL

pondělí 18. června 2018

Sestavte si svou
školní dračí posádku
a přijďte se pobavit,
přijďte si zazávodit!Za nepříznivého počasí

se závody nekonají!!!

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA

NA UKONČENÍ LETOŠNÍHO

ŠKOLNÍHO ROKU!

Vážení učitelé, žáci. Dovolujeme si vás pozvat za pořadatele i město Tábor na 4. ročník závodů dračích lodí. Jako každý 
rok si, prosím, přečtěte a oživte propozice a informace k závodu. 
Na setkání se těší         
Jaroslav Formánek 
 
NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ O ZÁVODECH DRAČÍCH LODÍ 
Trup dračí lodě je 12,5 m dlouhý a váží 250 kg. Lodě jsou vyzdobeny hlavou a ocasem draka. Celková délka s nasazenou 
hlavou draka a jeho ocasem je asi 14m. Cena jedné lodě s výbavou se pohybuje dle typu v rozmezí 180 000 – 230 000 Kč. My 
budeme závodit na lodích značky BUK, které jsou v Evropě považovány za nejkvalitnější. Je to takové Ferrari mezi dračími 
loděmi. 
Posádku tvoří 20 pádlujících, 10 nalevo, 10 napravo. Loď řídí vzadu stojící kormidelník a rytmus udává vpředu sedící bubeník. 
Závod  dračích lodí je týmovým sportem, kde o výsledku nerozhoduje několik disponovaných jedinců, ale souhra a snaha 
všech pádlujících, o co nejlepší výsledek. O tom jak loď pojede rychle nerozhoduje pouze síla pádlujících, ale ještě více jejich 
souhra a schopnost každého člena posádky správně technicky pádlovat a koncentrovat se po celou dobu závodní jízdy. Závod 
na dračích lodích je z tohoto pohledu nejkolektivnějším ze všech sportů. Věříme, že se nám s vaší pomocí podaří uspořádat 
klání, které bude pro všechny krásným zážitkem, na který budeme rádi vzpomínat. 
 
PROPOZICE A INFORMACE 
DATUM KONÁNÍ : Pondělí, 18. 6. 2018 
MÍSTO KONÁNÍ : Autokemp Knížecí rybník, Tábor  
DÉLKA TRATĚ : 200 m 
POČET LODÍ NA KAŽDÉM STARTU: 2–3 
POSÁDKA: 18 žáků jedné školy, 9 chlapců a 9 dívek + 2 učitelé. Doporučujeme 2 náhradníky, chlapce a dívku. Kormidelníka 
a bubeníka zajišťuje pořadatel.  
Závodníci jsou povinni startovat v řádně zapnutých vodáckých vestách dodaných pořadatelem!! 
POČET STARTŮ: Každá posádka absolvuje 2 rozjížďky a jednu jízdu o konečné pořadí. 
SYSTÉM ZÁVODŮ A HODNOCENÍ: Součet časů ze dvou rozjížděk určí základní průběžné pořadí. Posádky na prvním až 
třetím a čtvrtém až šestém místě průběžného pořadí bojují v přímém souboji o konečné umístění v třetí, finálové jízdě. Do 
rozjížděk jsou posádky nasazovány pořadatelem. 
 
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ POŘAD: 
8:20  porada učitelů k závodům  – místnost s ozvučením u Knížecího rybníku – nutná a povinná účast 1 učitele za každou 

startující posádku   
8:30  slavnostní nástup a zahájení         
8:40 trénink + první dvě jízdy 
12:20 porada učitelů k finálovým jízdám 
12:35 finálové jízdy 
13:30  vyhlášení výsledků 
 
Časový pořad bude upraven a zaslán se startovním rozpisem a pokyny do 14 dní před závodem. 
CENY: Všechny týmy obdrží diplom, nejlepší tři týmy obdrží poháry. 

 
KONTAKT PRO INFORMACE TECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Mgr. Jaroslav Formánek, tel.: 608 024 262, mail: jarformanek@seznam.cz 
 
DALŠÍ INFORMACE 

� Případné změny v propozicích a jejich upřesnění proběhne na poradě učitelů. 
� Posádky budou před startem poučeny, každá bude mít před prvním startem možnost 10 min. zkušební jízdy pod 

vedením našich instruktorů-bubeníků. 
� Možnost zakoupení občerstvení.  
� Prosíme účastníky o disciplinovanost při přípravě na start i při závodě samotném. 

� Jednotlivé posádky v kostýmu, dresech  vítány !! 
� Výsledky budou zaslány. 

 
Přïhlášky zasílejte na adresu: 
Nováková Jana 
Odbor kultury a cestovního ruchu 
Žižkovo náměstí 2 
390 15 Tábor 
 
Tel. 381 486 303, 728 529 074 
jana.novakova@mutabor.cz 


