
 

 
 

Halový pohár dračích lodí  

– OSTRAVA 2023 – 
součást 11. ročníku mistrovství ČR 

 
Termín:  18. 2. 2023 
Místo:  Krytý bazén Sareza – Generála Sochora 1378, Ostrava - Poruba 
Pořadatel:  Torrsen Sports s.r.o., Dragon Boat Ostrava, z.s. a  Pražský klub dračích lodí. 
 
Na základě pokračující spolupráce s Pražským klubem dračích lodí se letošní 11.  ročník Halového mistrovství ČR dračích 
lodí opět pojede jak v Čechách, tak i na Moravě. První závod MČR se bude konat 18. 2. 2023 v Ostravě a finálový závod 
se pojede 11. 3. 2023 v Praze. Na každém závodě dojde k vyhodnocení nejlepších soutěžících posádek a následně po 
ukončení soubojů v Praze dojde k vyhodnocení celkového mistra ČR na základě přidělených bodů z obou akcí. 
 
POZOR: pro oba závody (Ostrava a Praha) je počet přihlášených posádek omezen!! 
 
Předběžný časový harmonogram závodu: 
 
Sobota 18. 2. 2023 
09.45 - 10.30 hod registrace posádek (předsálí bazénu) 
10.00 hod otevření šaten pro závodníky 
10.30 - 10.45 hod porada kapitánů 
11:00 - 11:10 hod Úvodní slovo 
11.15 - 18:00 hod závody 
18:00 hod vyhlášení vítězů a předání cen 

19.00 hod  uzavření bazénu pro závodníky 
 
Posádka: 
Vstup do krytého bazénu je pro 10 osob. Závodní posádka je složena z 8 pádlujících osob a musí mít vždy minimálně 2 ženy 
dračice. V rámci fair play není možné střídat závodníky mezi posádkami.  
 
Kategorie: 
Premium Sport:  8 závodníků (min. 2 ženy) 
Sport:   8 závodníků (min. 2 ženy) 
Fun:    8 závodníků (min. 2 ženy) 
Junior:  8 závodníků (min. 2 ženy) v případě tří a více juniorských posádek bude vyhlášena  

 samostatná kategorie 
Ženské posádky:  8 závodnic – v případě tří a více čistě ženských posádek bude vyhlášena samostatná  

 kategorie 
 
 
Ve všech kategoriích jsou povolena vlastní pádla. 
Posádky se hlásí do závodu, do samotných kategorií budou posádky rozřazeny na základě výsledků v kvalifikačních skupinách. 
Závodníci do věku 15 let jsou povinni použít vlastní plovací vestu. Organizátor si vyhrazuje právo změnit vyhlášené kategorie. 
 
Soutěžní pravidla/ princip:   
Do dračí lodi posadíme 8 závodníků z každého týmu. V lodi tedy sedí celkem 16 pádlujících (8 a 8 proti sobě). Loď se následně 
posune na startovní „čáru“, kde se odstartuje závod tradičními povely: „Připraveni! Pozor! Vpřed! Ve chvíli, kdy celá loď projede 
startovní čáru, zvedne rozhodčí/startér praporek a závod je ukončen. Vyhrává posádka, která přetlačila svého soupeře. 
 
Přihlášky: 
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboats.cz . 
Případné dotazy zasílejte na Michal Osička (ředitel závodu), info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 608 654 609. 
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 6. 2. 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sareza.cz/kryty-bazen-ostrava-poruba/
http://www.torrsen-sports.cz/
https://dragon-boat-ostrava.webnode.cz/
http://www.praguedragons.cz/
http://praguedragons.cz/
http://www.dragonboats.cz/
file://///azuma-s.azuma.local/Strom/Torrsen%20Sports%20s.r.o/Závody%20-%20akce/Brno/info@torrsen-sports.cz


 

 
 

Startovné - Ostrava:  
 

 Základní startovné pro sportovní týmy a posádky přátel činí 6.000 Kč. 
 Pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné – 12.000,- Kč bez DPH. 
 Přihláška je platná okamžikem připsání platby na účet pořadatele společnosti  Torrsen Sports s.r.o. č. ú.: 

2500493939/2010  
 
 
Pro zámky od šatních skříní si prosím připravte zálohu 50,- Kč na osobu. Tato záloha bude vrácena oproti vráceným zámkům po 
skončení závodu. 
 
Startovné zahrnuje: zapůjčení dračí lodi včetně pádel, účast na sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii pohár, 
medaile + věcné ceny), vstup pro deset členů posádky do areálu Krytého bazénu Sareza  
 
Ředitel závodu:                             Michal Osička 
 
Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Každý tým na 1. - 3.  místě obdrží pohár 

a věcné ceny. 
Doplňující informace: 
 
Parkování:    na přilehlých komunikacích  
Občerstvení:    v prostoru bazénu je restaurace s omezenou nabídkou  
WC a sociální zařízení:    v prostoru bazénu k dispozici v dostatečné kapacitě 

Pořadatel zajistí službu první pomoci. 

 
 
 
Jakékoliv dotazy k závodu směřujte prosím na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 608 654 609. 
 
V Brně dne 3. 1. 2023 
 
Michal Osička 
ředitel závodu 
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