
PROPOZICE ZÁVODU PRO II. STUPEŇ ZŠ 

a ZÁVODU STŘEDNÍCH ŠKOL 
 

 

Termín závodu:   pátek 27. září 2019; 

 

Místo závodu:  řeka Dyje ve Znojmě u Louckého kláštera, konec Melkusovi ulice před mostem 

přírodní areál vodních sportů pod Sedlešovickým mostem; 

 

Porada vedoucích: 8.30h na závodišti, 27. 9. 2019 (proberou se pravidla a systém závodu + platba startovného);  

 

Přihlášky:   http://www.dracifestznojmo.cz/prihlasky/ 

do 22. září 2019 včetně;  

 

Startovné:  600,-Kč za posádku při poradě vedoucích v den konání akce; 

 

Trať závodu:  200m  

 

Doba závodů:  9.30h – 13.00h 

 

Kategorie:    Velké dračí lodě, DB20, 16-20 pádlujících + bubeník/ce; 

II. stupeň Základních škol:   MIX   minimálně 6 pádlujících děvčat;  

Střední školy:    OPEN  minimálně 3 pádlující děvčata; 

ZŠ + SŠ:              DÍVKY  čistě dívčí posádky do 18-ti let; 

 

* pádlují jen žáci a to vždy školy, za kterou startují, věkově odpovídající příslušné kategorii;   

* bubeníka/ci zajišťuje přihlášená posádka a může to být i dospělá osoba (např. učitel); 

  

Počet jízd:   minimálně 3 každá posádka 

http://www.dracifestznojmo.cz/prihlasky/


PROPOZICE ZÁVODU PRO II. STUPEŇ ZŠ 

a ZÁVODU STŘEDNÍCH ŠKOL 
 

Podmínky účasti: Každý účastník musí být plavcem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí! Pro slabší plavce 

jsou u pořadatele k dispozici záchranné vesty. Na lodi bude vždy přítomen instruktor 

pořadatele. Trať závodu je umístěna na mělké vodě. 

 

Počet posádek:  Doporučený počet přihlášených posádek za školu vzhledem ke kapacitě akce: 

    II. stupeň ZŠ / MIX:         2 posádky   

Střední školy / OPEN:         1 posádka 

ZŠ + SŠ / DÍVKY:         2 posádky 

 

Oficiální trénink: Ve čtvrtek 26.9. od 15.30h v ceně startovného. Nutno současně uvést v přihlášce k závodu. 

 

Sociální zařízení: V areálu jsou umístěny mobilní WC včetně dezinfekčních stojanů. 

 

Občerstvení:  Umístěno ve velkokapacitní stanu přímo u vstupu do areálu. 

 

Vhodné oblečení: Sportovní, přizpůsobené aktuálnímu počasí. Vhodné je mít sebou převlečení. 

Do lodi se půjde v botech, doporučujeme náhradní vhodné pro kontakt s vodou.  

Případně je možné i naboso. 

 

Ostatní aktivity: Areálu budou k dispozici některé aktivity a atrakce (trampolíny, atd…).  

 

Vyhlášení výsledků: Proběhne po dojezdu finálové jízdy. 

 

Více Informací:  GSM: +602 499 498 

GSM: +777 085 161  

Emai:   festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz 

   www.dracifestznojmo.cz 
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