
NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA DRAČÍCH LODÍ 

 
14. Festival dračích lodí Znojmo 2022 

BULLETIN  

Asociace Vodních Sportů ZNOJMO, IČ: 22846948, Jarošova 22, 669 02, Znojmo 

 
 
Pořadatel: Asociace Vodních Sportů Znojmo z.s. a TJ Znojmo-kanoistika,  

ve spolupráci s Českým svazem dračích lodí z.s.  

  

Termín:   22. září – 24. září 2022  

22. 9. Dobrodružné Jízdy na dračích lodích pro děti Mateřských škol a žáky  

             I. stupně Základních škol; 

23. 9. Závody na dračích lodích pro žáky Základních škol a Středoškolský 

města Znojma; 

24. 9.  Neoficiální Mistrovství Světa amatérských posádek dračích lodí; 

 

Místo závodů:  řeka Dyje v blízkosti Louckého kláštera v přírodním areálu vodních sportů  

u Sedlešovického mostu /přímo ve Znojmě, v těsné blízkosti městské 

plovárny/; 

    

Přihlášky:  elektronicky do 20. 9. 2022;  

vyplnit elektronický formulář na:  http://www.dracifestznojmo.cz/prihlasky/ 

*prosíme před vyplněním formuláře pozorně prostudovat pravidla ☺  

 

Trať závodu:  

Název závodní tratě Délka Kategorie LOĎ 
Kvalifikace závodů 

Neoficiálního Mistrovství 

světa amatérských posádek 

50m MIX, ŽENY, FIRMY „Velká“ DB20 

Neoficiální Mistrovství světa 

amatérských posádek 

150m MIX, ŽENY, FIRMY „Velká“ DB20 

GLADIATORSKÉ 

PODVEČERNÍ SPRINTY 

50m GLADIÁTOR OPEN „Malá“ DB10 

DOBRODRUŽNÉ JÍZDY 1000m MŠ a ZŠ „Malá“ DB10  

„Velká“ DB20 

ŠKOLNÍ ZÁVODY 150m MIX, OPEN, DÍVKY 
vše školy 

„Velká“ DB20 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dracifestznojmo.cz/prihlasky/
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Dresy: součástí vlastního vybavení každé posádky startující v hlavních závodech 
„Neoficiálního Mistrovství světa dračích lodí jsou „dresy“. Dresy korespondují 
s výběrem státu, který posádka reprezentuje.    
Rozsah označení dresů je na uvážení posádky (zcela postačí např. vlaječka na 
tváři, samolepka na obvyklém dresu, šátek, čelenka a podobně).  Každou zemi 
může reprezentovat jen jedna posádka. Nelze reprezentovat ČR a SVK. 
Vybrané státy pořadatel rezervuje každé posádce do 5. září 
z předcházejícího ročníku. A to z důvodu využití již vyrobených dresů.  
Posádky v kategorii FIRMY a ORGANIZACE si mohou vybrat, zda budou 
startovat ve vlastních firemních dresech nebo si zvolí reprezentační dres 
vybraného státu. 

 

 
 Kategorie:    
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Instruktoři kormidelníci budou zajištěni pořadatelem ke každé lodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie Popis – kritéria 
 

ŽENY 
 

 
DB 20. V posádce pádlují jen ženy. 

MIX 
 

DB 20. Kategorie určená pro veřejnost a amatérské posádky. 
V posádce musí pádlovat nejméně 3 ženy. 

      FIRMY a 
ORGANIZACE 

DB 20. Kategorie pro organizované skupiny z právnických osob. V 
posádce pádlují min. 3 ženy. Vítěz získá prestižní putovní pohár 
FIRMA/ORGANIZACE ROKU 2021.  

  GLADIÁTOR    
..    OPEN 

DB 10. Kategorie určená pro podvečerní GLADIÁTORSKÉ SPRINTY. 
Nemá žádné omezení ve složení posádky. 

     MŠ a ZŠ Děti a žáci Mateřských škol a I. stupně Základních škol bez 
omezení včetně učitelů a dospělého doprovodu.   

MIX školy Pádlují jen žáci základních škol. Minimálně 6 pádlujících děvčat. 
 

OPEN školy 

 

Pádlují jen studenti středních škol. Minimálně 3 pádlující děvčata. 
 

       DÍVKY Čistě dívčí posádka včetně bubenice. Věková hranice 18 let v roce 
2022. 
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Startovné:                        Termín úhrady do 20. 9. 2022 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

Účet pořadatele: 5946747001/5500. Raiffeisenbank a.s. pobočka Znojmo.
  

Startovné zahrnuje:      Vlastní startovné týmu opravňující k účasti na závodech Festivalu.  
✓ Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění zdravotníka;  
✓ Zapůjčení veškerého vybavení – dračí lodě s kompletním vybavením, 

pádla, kormidla atd., pro vlastní závod, instruktora/kormidelníka; 
✓ Účast v příslušných závodech;  
✓ Oficiální tréninková jízda; 
✓ Vyhlašovací ceremoniál, ceny pro vítěze;  

 
Tréninkové jízdy:   Pátek 23. 9. 2022 od 15.00 – 18.30h, tréninky v průběhu září 2022 lze 

domluvit individuálně s pořadatelem závodu. 
 
Stany pro závodní družstva:   

Pořadatel zajišťuje prvním 20 přihlášeným posádkám dle datumu úhrady 
startovného „profi“stany 3x3m s označením názvu týmu a státu, 
doporučujeme posádkám vzít si sebou mobilní sezení případně stůl. 

 
Počet posádek:  Maximální celkový počet posádek pro sobotní závod je 25. O pořadí v případě 

vyššího počtu přihlášených posádek rozhoduje datum úhrady startovného. 
V případě vyššího počtu přihlášených posádek, než je 25 nemůže pořadatel 
přihlášeným posádkám nad tento limit zaručit účast v závodu.   

 
Slavnostní zahájení: Koná se bezprostředně po poradě kapitánů a začíná společným nástupem 

všech zúčastněných posádek v týmových dresech, případně s vlajkami a 
standartami.   

 
Nastupování do lodí:  Nasedání posádek do lodí bude organizováno na vstupním mole, které bude 

mít jednu příchozí stranu pro nástup a jednu stranu pro výstup posádek. 
Cílem je zrychlení a usnadnění nasedání.  

 
Ubytování:                       Uvedeno na http://www.dracifestznojmo.cz/ubytovani/  
 
 
 

Kategorie Cena 
ŽENY 3000,-           při úhradě do 12. 9. na účet pořadatele sleva 500,-Kč; 

MIX 4500,-           při úhradě do 12. 9. na účet pořadatele sleva 500,-Kč; 

FIRMY 6000,-           na základě fakturace, pořadatel není plátce DPH; 

GLADIÁTOR  500,-             PRIZE MONEY pro vítěze 5.000,-Kč;                 
MŠ a ZŠ 500,-/800,-  malá loď / velká loď ; úhrada možná i na místě;           

II.ZŠ a SŠ 1000,-           úhrada je možná i na místě závodu; 

http://www.dracifestznojmo.cz/ubytovani/
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WC:  V prostoru závodiště budou umístěny mobilní toalety. Dále je možno využít 

„kamenné“ WC před vstupem do Luckého kláštera, cca 250m od závodiště. 
 
Parkování:                        Velkokapacitní parkoviště u městské plovárny. Vzdálenost od závodiště 
    150m.  
 
Občerstvení:   Na závodišti bude zajištěno jako obvykle vynikající občerstvení, výběr z 

několika jídel a nápojů ve velkokapacitním stanu s posezením.  
                                           
Výsledky:   Budou zveřejňovány v co nejkratším časovém úseku na výsledkové tabuli.  
 
Kontakty a osoba:  Mgr. Petr Štěrba  GSM: +420 602 499 498  

Ota Rohovský   GSM: +420 725 708 786 
e-mail:    festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz  

 
Stránky festivalu: www.dracifestznojmo.cz 
 
Doprovodný program v sobotu 24.9.2022: 
 Moderátorem akce je Miroslav Hrabě, https://miroslavhrabe.cz/; 

Hudební vystoupení na velkém podiu – zpěvák Ryan, www.ryanmusic.cz; 
Plavby pro diváky na velké dračí lodi v průběhu celého programu;                                      
Minilodičky pro děti; 
Houpací lodičky pro děti; 

 Skákací hrad;  
 Dračí Ohňostroj; 
 DJ Dýkej; 
 
Bezpečnost: V průběhu závodů bude na závodišti přítomen profesionální zdravotník či 

vodní záchranná služba s vybavením umožňující poskytnutí účinné první 
pomoci. Na závodišti budou přítomni pracovníci bezpečnostní agentury. 
Pravidelné obchůzky vykonává městská policie.  

  

mailto:festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz
http://www.dracifestznojmo.cz/
https://miroslavhrabe.cz/
http://www.ryanmusic.cz/
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