
 

 
 

Prestige CUP 2022 
 

 

Termín:  1. 10.2022 

Místo:  řeka Svratka, Loděnice ČVK Brno, Veslařská 179, Brno – Pisárky 
Pořadatel: Torrsen Sports s.r.o.  
                        
 

Předběžný časový harmonogram závodu: 
 
Sobota 1. 10. 2022 

 
10:00 – 10:30 Porada kapitánů (platby, odevzdání darů do tomboly, posádkové listy) 

11:00 – 12:30 Jízdy DL10 MIX 6/4 

12:30 – 13:30 Jízdy DL10 OPEN 

14:00 – 14:30 Jízdy DL10 WOMEN 

15:00  Vyhlášení vítězů 

15:30  Vylosování výher v tombole 

16:00  Volná zábava 

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a 
upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn. 
 

Soutěžní pravidla: 
V souladu s mezinárodními pravidly. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou 

na poradě kapitánů rozlosovány do rozjížděk. Vítězí tým s nejlepším časem. 
 
Kategorie: 
Dračí lodě pro 20 pádlujících: 
20DL MIX - v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.  
Dračí lodě pro 10 pádlujících: 

10DL OPEN - posádka bez omezení věku a pohlaví pádlujících. 
10DL MIX – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. 
10DL WOMEN - čistě ženská posádka. 
 
Kormidelníka dodá pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s licencí VMP. 

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii pojede v případě účasti 4 a více posádek. 
 

Ve všech kategoriích je povolen pro všechny závodící start pouze v jedné posádce v 
kategorii! 

 
Přihlášky: 
Přihlášky je možno vyplnit na webové stránce www.dragonboatsport.cz  

 

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 29. 9. 2022. 
Vzhledem ke kapacitě loděnice, je stanoven limit posádek na: 
 - 16 x 20DLMIX 
 - 16 x 10DLOPEN 
 - 8 x 10DLWOMEN 
 - 16x 10DLMIX 
 a podle nejdříve přihlášených (kdo se dříve přihlásí, ten jede). 

 
 

http://www.dragonboatsport.cz/


 

 
 

Startovné plus 2 dárky do tomboly: 
Pro týmy závodící na dračí lodi činí startovné 4.000 Kč za 1. přihlášenou loď/kategorii, každá další 
loď/kategorie stejného týmu 1.000 Kč, 
Tradičně předpokládáme, že každý tým dodá 2 HODNOTNÉ dárky do dračí tomboly! 
 

Zaplatit můžete v hotovosti v den závodu po poradě kapitánů nebo převodem na účet. 

ČÍSLO ÚČTU: 2500493939 / 2010 

Do poznámky k platbě pište prosím název posádky a závod, ke kterému se hlásíte – Prestige CUP 2022 

Trať závodu: 
2600 m – startuje se u loděnice bez pevných startovacích bójí, jede se na 1 obrátku u jundrovského 
mostu. Cíl je v místě startu. 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po ukončení závodu. První tři týmy v každé 

kategorii obdrží pohár.  
Parkování:   Nelze parkovat uvnitř areálu ČVK Brno, nejbližší 

parkování je u mostu nad loděnicí a podél silnice 

Občerstvení:  v areálu bude v provozu občerstvení v podobě grilu: 
Těšit se můžete na: Římskou krkovičku, Pomerančové 
kuře Gran Marnier, pomalu tažená masitá vepřová 
žebra. K tomu všemu, cibulkový salát, kyselá okurka, 
kyselé zelí, hořčice, kečup, křen a chléb. Další klasiku v 
podobě piva a limonády tentokrát rozšíříme i o svařené 
víno. V provozu bude také místní špičková kavárna. 

WC a sociální zařízení:    V areálu loděnice. 
Bezpečnost:     Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídá  

                                                                   kapitán, který podpisem přihlášky potvrzuje, že všichni  

                                                                   jsou seznámeni s pravidly a propozicemi závodu, že  

                                                                   všichni členové posádky jsou plavci nebo používají  

                                                                   plovací vesty a jsou v dobrém zdravotním stavu. 

Pořadatel zajistí službu první pomoci. 

V Brně dne 19. 9. 2022  

 

Obecné dotazy:  info@torrsen-sports.cz, 
Ředitel závodu:   Michal Osička, tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz 
Komunikace, marketing: Tomáš Blaška, tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz  

 

Torrsen Sports s.r.o.  
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