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Tisková zpráva 

TELČ – 19. 6. 2018 

Draci v Telči 2018 

TELČ – V sobotu 28. 7. 2018 se uskuteční již po popáté závod Dračích Lodí. Letos opět 

na Štěpnickém rybníku. Závod je otevřen v třech kategoriích FUN, FUN SPORT a také 

v kategorii ŽENY.  

Letošní závod Dračích lodí se opět koná na Štěpnickém rybníku opět v rámci Prázdnin  

v Telči. 

Bude se soutěžit ve třech kategoriích FUN a FUN SPORT a také v kategorii ŽENY.  

Kategorie posádek: 

FUN – posádka jede poprvé/posádka jezdí i v jiných závodech v nejnižší kategorii  

a neumístila se na 1. - 3. místě v roce 2017 v SZDLV a 2018 v jiných závodech 

 

FUN SPORT – posádka pravidelně trénuje/posádka závodí v GP a ČP Dračích lodí/posádka 

se umístila na 1. - 3. místě v roce 2017 v SZDLV a 2018 v jiných závodech 

 

ŽENY – bez omezení 

 

Počet pádlujících na lodi: 

FUN 18/ min. 4 pádlující ženy 

FUN SPORT 18/min. 4 pádlující ženy 

ŽENY 18 pádlujících žen 

Posádku lodi tvoří 18 závodníků plus bubeník a kormidelník, které „zapůjčí“ pořadatel. Každá 

posádka pojede dvě jízdy, hodnotí se rychlejší čas. Každý tým, který se přihlásí, si může 

připravit stejný dres. 

Předběžný program závodu: 

9:20 – 12:20 tréninkové jízdy pro začínající posádky, které si o trénink předem požádají 

12:40 porada kapitánů 

13:00 slavnostní zahájení závodu v místě u rybníka  

13:20 první start 

15:00 ukončení prvního závodního kola 

15:30 začátek druhého závodního kola 

17:00 ukončení závodu 

18:00 slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení akce.  
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Poznámky k celému závodu: 

V posádce může být maximálně 18 pádlujících, kormidelníka a bubeníka dodává obsluha 

dračích lodí. V případě požadavku od posádky možnost vlastního bubeníka, bude tato možnost 

zvážena dle zkušenosti posádky. Každá posádka si určí svého kapitána, který bude jednat za 

celou posádku. Každá posádka pojede dvě rozjížďky na čas, pro celkové pořadí ve výsledkové 

listině bude počítán lepší čas. Najednou pojedou dvě lodě, každá ve své dráze. Tudíž posádka, 

která pojede první kolo v dráze č. 1. poté pojede druhé kolo v dráze č. 2. a naopak.  

Před závodem proběhne teoretické školení posádek. Tréninková jízda bude součástí prvního 

závodního kola a pojede se až za ostrov, kdy posádka jedoucí na start bude dostatečně 

seznámena s praktickým postupem pádlování na dračí lodi. V druhém kole se pojede rovnou 

na start a závod do cíle. 

 

Na děti jsme také nezapomněli. Pro ně bude v zámeckém parku připravena velká nafukovací 

skluzavka a o další zábavu se postará Panský dvůr Telč – s horolezeckou stěnou a dalšími 

aktivitami.  

 

V rámci akce se také bude prezentovat Sdílení o.p.s., které 5. srpna pořádá 2. Běh městem 

šťastných lásek.  

Družstva i jednotlivci se mohou hlásit a potvrdit tak svoji účast do 20. 7. 2018 na telefon 567 

223 235 nebo 777 022 355 nebo telcsko@telcsko.cz  

Startovné pro jednotlivce je 300,- Kč, a tudíž pro celou posádku v počtu 18 členů je 5.400,- 

Kč. 

Více informací i s přihláškou k závodu zde: 

http://www.dragonboard.cz/draci_v_telci2018.php 

 

MAS Telčsko - http://www.telcsko.cz/mas/ 

Dragon Board Velké Dářko - http://www.dragonboard.cz/draci_v_telci.php 

Prázdniny v Telči - http://www.prazdninyvtelci.cz/ 

Panský dvůr Telč - www.panskydvurtelc.cz 

 

MAS Telčsko 

Magda Pojerová 

mas@telcsko.cz 

tel.: 777 022 355 
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