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            Zkrácená pravidla a úvod do série závodů dračích lodí Torrsen CUP 2022 

 

1. Součástí série závodů dračích lodí Torrsen Cup 2022 jsou závody malých 

dračích lodí (dále DL10). Jedná se nejméně o závody uvedené v bodu 2. tohoto 

dokumentu. Pořadatel si vyhrazuje právo přidávat do série závodů Torrsen CUP 

2022 další závody, které budou pro tento seriál přínosem. Pořadatel si dále 

vyhrazuje právo vypsané závody na základě vyšší moci zrušit bez náhrady. 

 

2. 09. 04. 2022  Dlouhé tratě Uherské Hradiště    DL10, DL20 

23. 04. 2022 Dlouhé tratě Brno      DL10, DL20 

14. 05. 2022 MDL na Svratce – memoriál Michala Konvaliny DL10 

04. 06. 2022 Dračí lodě Bohumín      DL10 

18. 06. 2022 Dlouhé tratě – Trenčianský Ypsilon    DL10 

25. 06. 2022 Brněnský festival dračích lodí    DL10, DL20 

23. 07. 2022 Olšovec OPEN      DL10, DL20 

06. 08. 2022 Slovácký drak – Uherské Hradiště   DL10, DL20 

17. 09. 2022 Finále Torrsen CUP 2022     DL10; DL20 

 

3. V roce 2022 se společnost Torrsen Sports s.r.o. (dále Torrsen) pokouší obnovit 

zájem posádek i o závody velkých dračích lodí (dále DL20). Proto je třída DL20 

MIX vypsána na nejméně deseti závodech, které Torrsen v průběhu sezóny 

pořádá. Tato třída bude na každém jednotlivém závodu následně uskutečněna 

pouze v případě účasti minimálně definovaného množství posádek 

v propozicích daného závodu. Jako další podporu posádek pro účast 

v závodech třídy DL20 bude v sérii Torrsen CUP 2022 posádkám účastnícím 

se daného závodu ve třídě DL10 a současně i DL20 připsáno do celkového 

hodnocení poháru 2,5 bodu za každý jednotlivý závod (krátká a dlouhá trať), 

kterého se takto posádka zúčastní. Závody třídy DL20 nejsou samostatně 

bodované, pouze vždy v kombinaci s DL10. Na základě zkušenosti 

s obsazeností závodů třídy DL20 bude rozhodnuto o zařazení nebo nezařazení 

této třídy do ročníku 2023. 

 

4. Bodované délky tratí jsou v roce 2022 tyto: 100m, 200m, 1000m, 1600m, 

2000m, 2500m a 5000m. Organizátor si vyhrazuje právo délku tratě upravit dle 

možností daného prostoru a ponechat ji její původní název.  

 

5. Do celkového vyhodnocení poháru budou zapsány posádky, které se zúčastní 

nejméně pěti závodů. Vítězem série Torrsen Cup se stává ta posádka, která 

získá nejvíce bodů a současně se zúčastnila nejméně pěti závodů v průběhu 

sezóny. 
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6. Příslib cen pro celkové vítěze série závodů Torrsen CUP 2022, resp. posádky 

na 1. – 4. místě dané kategorie. Pořadatel se zavazuje těmto posádkám vyplatit 

bezhotovostně níže uvedené sumy na účet jejich spolku, případně na účet jejich 

zvoleného zástupce. O tomto bude sepsána dohoda a následně budou peníze 

do 14 dní odeslány.  

 

Vyhodnoceny budou posádky kategorií MIX a OPEN ve třídě DL10.  

1. místo –  20.000,- Kč 

2. místo –  15.000,- Kč 

3. místo –    10.000,- Kč 

4. místo –      5.000,- Kč 

 

7. Bodování:     1. Místo 30 bodů  8. Místo 7 bodů 

 2. Místo 25 bodů  9. Místo 5 body 

 3. Místo 20 bodů  10. Místo 3 body 

 4. Místo 17 bodů  11. Místo  1bod 

 5. Místo 14 bodů  12. Místo  1bod 

 6. Místo 11 bodů  13. Místo  1bod 

 7. Místo   9 bodů  atd… 

  

8. V posledním – finálovém závodě budou uděleny dvojnásobné body.  

 

9. Rovnost bodů - v případě rovnosti bodů dostane lepší umístění ten, kdo má 

větší počet vítězství, resp. druhých, třetích míst atd. Pokud se bude i v tomto 

případě počet bodů shodovat, ustanoví pořadatel vhodný klíč. 

 

10. Kategorie třídy DL10 

i.  DL10 MIX -    10 pádlujících (min. 8) v posádce musí být  

     minimálně 4 pádlující ženy 

ii. DL10 OPEN -  10 pádlujících (min. 8) posádka bez omezení  

     věku a pohlaví 

11. Kategorie třídy DL20 

i. DL20 MIX -     20 pádlujících (min. 16) v posádce musí být  

      nejméně 8 pádlujících žen 

ii. DL20 OPEN -     20 pádlujících (min. 16) posádka bez  

               omezení věku a pohlaví 

 

 

12. Penalizace / diskvalifikace¨ 

i. V případě „ulitého“ pevného startu až 5 vteřin, případně 

diskvalifikace 
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ii. V případě přejetí startovní linie při letmém startu až 10 vteřin, 

případně diskvalifikace 

iii. V případě podjetí bójky až 10 vteřin 

iv. V případě úmyslného podjetí bójky za účelem zkrácení tratě, 

diskvalifikace.  

v. V případě posádky, která zbytečně mění směr jízdy a způsobí 

srážku až 10 vteřin, případně diskvalifikace 

vi. V případě úmyslného zdržování závodu, nebo nepřipravenosti na 

start bude posádka napomenuta a v případě opakovaného 

prohřešku může být ze závodu vyloučena – diskvalifikována 

 

13. Protest – v případě protestu vůči technickému stavu trati je potřeba protest 

podat nejpozději na poradě kapitánů. V případě protestu k dění na závodní trati 

je potřeba protest podat nejpozději do zahájení startu další jízdy. Protest 

podává kapitán posádky, případně jeho pověřený zástupce. Protest se podává 

buď písemnou formou, nebo je povolena i ústní možnost podání. V případě 

nejasného způsobu řešení protestu je podání protestu podmíněno složením 

kauce 500,- Kč. V případě vyhovění protestu, bude kauce vrácena, v opačném 

 případě propadne ve prospěch pořadatele. 

 

14. Všechny další možnosti a situace zde neuvedené se řídí dle mezinárodních 

pravidel závodů dračích lodí. V případně nejasnosti rozhoduje ředitel závodu. 

 

 

V Brně 7. 2. 2022 

 

Tomáš Blaška 

jednatel společnosti 
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Navštivte internetovou loď českého dragonboatingu... DragonBoatSport.cz  
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