Dračí lodě školám 2022
připravila Rada mládeže dračích lodí pod Českým svazem kanoistů

1. Základní informace
Hlavním cílem projektu Dračí lodě školám 2022, dále jen Projekt, je organizace školní
soutěže ve sportu dračích lodí. Mezi další cíle patří rozvoj sportu dračích lodí v
oblasti mládeže a tedy i rozvoj sportu dračích lodí jako takového. Uvedených cílů
bude dosaženo systematickou organizací školních závodů ve 2. pololetí školního roku
2021/2022, které budou podpořeny systematickou přípravou v klubových centrech
mládeže, dále jen KC.

2. Harmonogram Projektu
● Jaro 2022 - zahájení přípravy v KC
● květen až 1. polovina června 2022 - probíhají Regionální závody
● 2. polovina červen 2022 - Finálový závod

3. Regionální závod
Regionální závod je jednotlivý závod, nebo skupina jednotlivých závodů, na
kterém/kterých se podílí jednotlivá KC, ve kterých je umožněna příprava posádek.
Účastní se ho školy především z daného regionu, přihlašování je však otevřené
všem. Z Regionálního závodu lze postoupit do Finálového závodu, avšak za
předpokladu, že se jedná o postupový Regionální závod.

3.1. Seznam Regionálních závodů
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brno 13. května
Kroměříž 27. května
Přerov 28. května
Kadaň 3. června
Ostrava 3. června
Most 10. června
České Budějovice 17. června
Chomutov 18. června
Plzeň 20. června

3.2. Přihlašování a evidence
Organizátor Regionálního závodu může zvolit jakýkoliv typ přihlášení, je však povinen
evidovat posádkové listy všech zúčastněných posádek s podepsaným čestným
prohlášením o způsobilosti posádky k závodu. Každý posádkový list musí obsahovat
minimálně 2 zodpovědné osoby s jejich kontaktem.
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3.3. Tratě
Organizátor může vypsat jakékoliv tratě. Pokud se však jedná o postupový Regionální
závod, je organizátor povinen jasně označit jednu trať, která je postupová.

3.4. Závodní kategorie
Organizátor může vypsat kategorie (lodní, věkové i dle složení lodi) mimo kategorie
vypsané v Projektu. Pokud se však jedná o postupový Regionální závod, je organizátor
povinen vypsat primárně kategorie vypsané v Projektu.

3.5. Postup do Finálového závodu
Postoupit do Finálového závodu mohou pouze ty posádky, které se účastní takového
Regionálního závodu, který je označen jako postupový. Do Finálového závodu
postupují posádky, které se na jasně označené postupové trati v jedné kategorii
umístí na 1-2. místě. V případě, že Regionální závod nebylo možno uspořádat na
desítkových lodích, ale byly dodrženy ostatní podmínky kategorií v rámci Projektu,
postupuje do Finálového závodu 1. posádka, která ve Finálovém závodu vytvoří 2
posádky. V případě, že posádka odmítne postup, je postup nabídnut další v pořadí.

4. Finálový závod
Finálový závod je takový, který pořádá organizátor případně ve spolupráci s místním
KC. Do tohoto závodu se není možné přihlásit, možný je pouze postup z Regionálního
závodu, který je postupový, viz. bod 3.4.

4.1. Trať
V rámci Finálového závodu je vypsána jediná trať, a to 200m.

4.2. Datum a umístění Finálového závodu
Finálový závod se bude konat 24. června v Brně.

5. Klubové tréninkové centrum
Jako klubové tréninkové centrum (KC) je označován spolek, případně uskupení
spolků, které zajišťují systematickou přípravu posádek na Regionální, či Finálový
závod.

5.1. Seznam KC a jejich umístění
●
●
●
●
●
●
●

Bohumín a Ostrava - Dragon Boat Ostrava
Brno - Dragonclub Brno
České Budějovice - CB Dragons
Chomutov - SC80 Kanoistika Chomutov
Jindřichův Hradec - Vajgarská saň
Ostrožská Nová Ves - ONV-BOX
Kadaň - Pohodáři, Krušnodraci
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●
●
●
●
●

Kvasice - Kotvy Kvasice
Most a Štětí - Mondi Štětí
Plzeň - Pilsner Dragons
Prostějov - Vrahovická sací jednotka
Přerov - Dragon Force Přerov a Moravian Dragons

6. Kategorie
Soutěžními kategoriemi tohoto Projektu jsou desítkové dračí lodě lodě, kategorie
OPEN (soutěžit mohou ženy i muži v jakémkoliv poměru na lodi), rozdělená na druhý
stupeň základních škol (a ekvivalent na víceletých gymnáziích) a střední školy (a
ekvivalent na víceletých gymnáziích).
Soutěžními kategoriemi tedy jsou:
● 10DL OPEN 2. stupeň ZŠ (a ekvivalent na víceletých gymnáziích)
● 10DL OPEN střední školy (a ekvivalent na víceletých gymnáziích)

6.1. Omezení kladená na účastníky
Omezení jsou kladena pouze na pádlující: pádlující musí být žáky či studenty dané
školy v příslušné kategorii. Posádka s účastníky, kteří jsou z nižších ročníků, než
určují vypsané kategorie, se mohou účastnit Projektu ve starší kategorii, ne však
naopak.
Na bubeníka žádná omezení kladena nejsou.
Na kormidelníka žádná omezení kladena nejsou. V případě, že posádka obsadí
vlastního kormidelníka, je doporučeno mít s kormidlováním zkušenosti.

7. Financování Projektu
Financování Regionálního závodů plně zajišťuje pořadatel tohoto závodu.
Pořadateli Finálového závodu je za předpokladu vhodných finančních podmínek ze
strany ČSK poskytnuta finanční spoluúčast na organizaci tohoto závodu.
Žádná omezení ve smyslu financí (maximální výše startovného, aj.) v Projektu
stanovena nejsou.

8. Další pravidla
Pravidla a další technikálie, která neupravuje tento dokument, se řídí dle pravidel
ČSK, které jsou zveřejněny na webu kanoe.cz/dragonboat/pravidla
Z těchto pravidel je vzhledem k tomuto Projektu kladen důraz především na
následující:
● D.1. Minimální počty členů posádky v lodi - 8/16 + bubeník a kormidelník
● E.3. Členové posádky musí mít řádně oblečenou záchranou vestu, pokud je
člen posádky mladší 15 let
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