
NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA AMATÉRSKÝCH POSÁDEK 

 
 

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

Festival Dračích lodí Znojmo 2012 
 

ORGANIZACE ZÁVODŮ 
                                            
Přihlášky:  Doručit na předepsaném formuláři (ke stažení na stránkách  
   www.kanoe-znojmo.cz) do 25.9.2012 , elektronickou poštou 
   na knznojmo@email.cz  nebo písemně na adresu:  
   Asociace Vodních Sportů Znojmo, Jarošova 1444/22, Znojmo, 669 02 
 
Místo závodů:    Řeka Dyje pod Sedlešovickým mostem  
   (přímo ve Znojmě, vedle městské plovárny a Louckého kláštera),  
   přírodní areál dračích sportů 
 
Tréninkové jízdy:     Pátek 28.9. od 16.00 do 18.00  
   Sobotu 29.9. od 8.00 do 9.30   
   Tréninkovou jízdu je nutné si objednat do 22. 9. na tel.: 777085161 nebo 
   uvést v přihlášce doručené nejpozději do 22. 9. 2012. 
   Tréninky v měsíci září pro znojemské posádky je možné domluvit  
   individuálně. 
 
Stany pro závodní družstva:  Pořadatel zajišťuje pro prvních 30 přihlášených týmů do závodu o titul 
   „neoficiálního amatérského mistra světa“ týmové stany s označením názvu 
   týmu a státu. 
 
Sezení do týmového stanu: Doporučujeme posádkám vzít si sebou mobilní sezení případně stůl 

pro členy týmu, které lze umístit do připraveného stanu. 
 
Počet posádek:  Maximální počet posádek pro sobotní závod je 41. Po dosažení této hranice 
   budou posádky registrovány jen jako náhradní pro případ, že se některá 
   posádka omluví do 27. 9. 2012. Seznam aktuálně přihlášených posádek je na 
   inter. stránkách.  
  
 
Startovné:   5000,-Kč (Startovné  JJEE  MMOOŽŽNNOO  UUHHRRAADDIITT  PPŘŘÍÍMMOO  NNAA  PPOORRAADDĚĚ  KKAAPPIITTÁÁNNŮŮ  PPŘŘEEDD  ZZÁÁVVOODDEEMM)) 
 nebo na účet pořadatele číslo: 4200021744/6800 
 
V ceně startovného je zahrnuto:  

 30 ti minutová měřená tréninková jízda s instruktorem - kormidelníkem 
 Zapůjčení veškerého vybavení – tj- dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, kormidla atd., 

pro trénink i vlastní závod 
 Závod „Mistrovství světa“ ,  večerní závod na 50m a oficiální měřený trénink viz.první bod 
 Kormidelníci 
 Vyhlašovací ceremoniál  
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Porada kapitánů: Místo konání porady kapitánů pro sobotní závody bude zveřejněno do  
   27. 9. 2012 na internetových stránkách. Místo bude v  blízkosti závodiště. 
   Každý tým může na poradu kapitánů poslat 2 zástupce.    
   Místo bude uzavřené a vyhrazené jen pro zástupce týmů.   
 
Slavnostní zahájení: Se koná bezprostředně po poradě kapitánů a začíná společným nástupem 

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

 
Ceny a kategorie:   Věcné ceny pro všechny dekorované posádky  dodává  ZNOVÍN ZNOJMO. 

Kategorie, čtvrtek a sobota: 

 Závody školních posádek 
-  základní školy  

 Neoficiální MS amatérských posádek   
-   mix (min. tři pádlující ženy)   

                                    -   ženy (jen pádlující ženy) 
                                    - nejoriginálnější dres 

- putovní pohár starosty města pro nejlepší znojemskou posádku 
- pohár řeky Dyje 
- pohár Vítězství 
- firemní pohár        

 Večerní závod na 50m                   
-   OPEN (bez omezení) 
- ŽENY (jen pádlující ženy)    

 
Trať závodu: 200m:  Neof.am. MS: 3 vybójkované dráhy systémem Albáno.  
 K dispozici budou dvě sady lodí a pádel (tzn. 6lodí a 120 pádel).  
 Start z pevných bloků. Cílová kamera se záznamem. 
 50m: Večerní závod: 2 vybójkované osvětlené dráhy systémem Albáno.  
 K dispozici bude 6lodí a 120 pádel.  
 Start z pevných bloků. V cíli budou instalovány zavěšené zvony. 
 
Molo a nasedání do lodí: V letošním ročníku bude opět organizováno nasedání posádek do lodí a    

vstup na molo. Molo bude mít jednu příchozí stranu pro nástup a jednu 
stranu pro výstup posádek. Cílem je zrychlení a usnadnění nasedání. Blíže 
bude vysvětleno na poradě kapitánů.      

 
Ubytování:                       Pro zájemce o ubytování bude k dispozici areál loděnice TJ Znojmo a nový 
   areál bývalé vodárny vedle loděnice TJ. Vzdálenost od závodiště je 2km 
   podél vody. Ubytování je v tělocvičně a pod stany. K dispozici je umývárna, 
   sprchy, kuchyňka.  Požadavek na ubytování je nutné sdělit do 15. 9. 2012. 
 
WC:    V prostoru závodiště bude umístěno 6 mobilních WC z toho 2 růžové dámské  

„de luxe“ dále je možno využít „kamenné“ WC před vstupem do Luckého 
kláštera, cca 250m od závodiště /poplatek 5Kč u pracovnice WC/. 

 
Parkování:                        Na velkokapacitním parkovišti městské plovárny cca 50-100m od závodiště.   
 
Občerstvení:   Na závodišti bude zajištěno jako obvykle vynikající občerstvení s burčákem, 

jídlem a nápoji ve velkokapacitním stanu s posezením. 
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Vybavení a Lodě:            Pořadatel zajišťuje veškeré vybavení pro závod, tj. lodě, pádla, kormidelníky. 
                                           
Výsledky:   Budou zveřejňovány v co nejkratším časovém úseku na tabuli.  
 
Kontakt pro dotazy:  Mgr. Petr Štěrba, tel. 777 085 161, e-mail: knznojmo@email.cz 
 


