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Festival Dračích lodí a Burčákfest Znojmo 2012 
 

Pravidla - rules 
 
 

Pátek 28. 9. 2012 
 

 Závod cestovních kanoí - smíšených dvojic ( C2mix ) 
 

Závod je určen pro všechny příchozí, veřejnost a zájemce bez rozdílu věku. 
 
Posádka:   Smíšená posádka (muž, žena) 
Loďě:    Stejné, cestovní kanoe značky „Vydra“ 
Trať:    200m, vybójkované 3 až 4 dráhy s pevným startem. 
Systém závodu:  V každé rozjížďce proti sobě závodí 3 až 4 dvojice na totožných lodích. 
   Závodí se systémem rozjížďka, semifinále, finále. 
Vybavení:   Organizátor festivalu zajišťuje lodě a pádla pro všechny soutěžící. 
Pádla:    Všichni soutěžící pojedou s přichystanými plastovými pádly určené pro 
   dračí lodě. Vlastní pádla nejsou dovolena. 
Přihlášky:  emailem (knznojmo@email.cz) na Přihláškovém formuláři do  
   25. 9. 2012 nebo na místě závodu v pátek 28. 9. 2012 osobně  
   na poradě závodníků v cílovém stanu rozhodčích. 
Výsledky a ceny: Vyhlášení vítězů proběhne po dojezdu závodů a nejlepší 3 posádky 
   získají medaile a věcné ceny.  
Další pravidla:  Tak jak posádka vystartuje k první jízdě (složení) musí pokračovat i 
   v dalších jízdách. Změny v posádce mezi jednotlivými starty nejsou 
   povoleny.  
Předčasný start: Předčasný start-před povelem startéra nebo vyjetí z dráhy =  
   = diskvalifikace. 
Startovné:  20,-Kč / posádka 
 
 

 Oficiální měřené tréninky dračích posádek 
 
Platí pro:  Přihlášené týmy do sobotního závodu Neoficiálního amatérského MS. 
Datum:   Jen pátek 28. 9. 2012 od 16.00 do 18.30h 
Čas tréninkové jízdy:      Každá posádka má k dispozici v ceně startovného 30min. vč. nasednutí a 

vysednutí. 
Měřený úsek: Trať závodu Neoficiálního amatérského MS  -  200m.  
Výsledky: Dosažené časy budou během tréninku aktualizovány na výsledkové tabuli. 
Počet možností: Každý tým může absolvovat 2 měřené úseky během své tréninkové doby. 
Ceny: Tým s nejlepším dosaženým časem bude dekorován na slavnostním zahájení 
 festivalu dračích lodí v sobotu dopoledne.   
Možnost opakování tréninku a měřeného úseku: 
 V případě volné lodě a časového prostoru na základě povolení rozhodčích za 

cenu 500,-Kč. 
Ukončení měření: V 18.30h přesně. 



NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA AMATÉRSKÝCH POSÁDEK 

 
 

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

 
Sobota 29. 9. 2012 

 

 Neoficiální amatérské Mistrovství Světa 
 

Závod je určen výhradně pro začátečníky a amatérské posádky neregistrované v Českém 
poháru 2012. 
 
V závodě budou posádky závodit v kategorii Mix a Ženy.  
Kategorie Mix:    min. 3 pádlující ženy 
Kategorie Ženy:   pádlují jen ženy 
 
Každá posádka si vybere existující zemi, kterou bude reprezentovat a uvede ji v přihlášce vedle názvu 
týmu.  
Součástí je i jakékoli viditelné označení „reprezentačních dresů“.  Posádky, které nebudou mít 
viditelně označeny dresy národními motivy své země budou vyhodnoceny v celkovém pořadí 
festivalu, ale nebudou zařazeny do výsledků neoficiálního amatérského Mistrovství Světa ani 
nemohou startovat ve finálové jízdě neoficiálního amatérského Mistrovství Světa . 
 
Posádky budou rozděleny do dvou závodních skupin. 
Pohár města Znojma:  znojemské posádky 
Pohár Dyje:   mimoznojemské posádky 
 
Do prvních jízd tzn. rozjížďky budou posádky nasazeny dle příslušných států. 
Společně pojedou vždy státy ze stejného světadílu. Nasazení se provádí losem na poradě kapitánů. 
Nejlepší posádka z každého světadílu bude dekorována jako Mistr…………. (Evropy, Afriky, atd…)    
 
Dále již budou posádky rozděleny podle skupin. Každá skupina bude mít stejný postupový klíč: 
Opravná jízda, Semifinále, Finále. 
O titulu mistrů světa rozhodne samostatná jízda, kam se nominují vítězové obou pohárů a v pořadí 
další loď s nejrychlejším dosaženým finálovým časem.  
Pro pořadí v jednotlivých skupinách (pohárech) bude rozhodující umístění v jednotlivých finálových 
jízdách obou pohárů.  
Celkové pořadí  N.am.MS  bude sestaveno na základě dosažených časů ve finálových jízdách obou 
pohárů s tím, že o pořadí na 1. až 3. místě rozhodne zmiňovaná samostatná jízda.   
Každá posádka tak absolvuje  min.3 jízdy, max. 5 jízd.     
Ženské posádky budou závodit samostatně, klíč bude určen na základě počtu přihlášených posádek.  
Vyhodnocení:  
Vítěz získá  - neoficiální  titul a pohár amatérského Mistra Světa (Mix, Ženy) 
Posádky na 1. až 3. místě získají „mistrovské“ medaile pro každého člena posádky (Mix, Ženy) 
Vítěz poháru města Znojma získá „Putovní pohár Starosty města Znojma“.      
Posádky na 2. a 3. místě získají poháry.  
Vítěz poháru Dyje získá „Pohár Vítězství“.   
Posádky na 2. a 3. místě získají poháry. 
  
Každá zúčastněná posádka obdrží za své celkové umístění památeční keramickou medaili s uvedeným 
pořadím.  

 
 
 



NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA AMATÉRSKÝCH POSÁDEK 

 
 

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

 Registrace států, reprezentací 
Každá posádka si vybere existující zemi, kterou bude reprezentovat a uvede ji v přihlášce vedle názvu 
týmu. Součástí je i jakékoli viditelné označení „reprezentačních dresů“.  
Z výběru jsou vyřazeny státy: Česká republika  a  Slovensko 
Každou zemi může reprezentovat jen jedna posádka.  
Do 12. 9. 2012 pořadatelé rezervují země loňským týmům.  Pokud si loňští účastníci do tohoto 
termínu nepotvrdí  přihlášku je tato země opět volná.  
Seznam loňských účastníků je na konci tohoto dokumentu. 
Aktuální seznam přihlášených týmů je na stránkách www.kanoe-znojmo.cz /aktuality 
Národní vlajky svých reprezentací si posádky zajišťují samostatně. 
 

 Nejoriginálnější dres  
Bude vyhodnocena posádka, která získá věcnou cenu od společnosti Znovín a.s.  za 
Nejlepší, Nejoriginálnější a Nejkrásnější reprezentační dres, který vybere odborná porota pořadatelů, 
jejíž nestranní členové budou i významní představitelé města Znojma. 
Vyhodnocení proběhne současně s vyhlášením výsledků  závodu N.am.MS.  

 

 Večerní závod za umělého osvětlení na trati 50m: 
Závodit může jakákoli posádka bez omezení. V případě dostatečného počtu přihlášených ženských 

posádek bude vypsána i kategorie žen. V jedné rozjížďce proti sobě pojedou vždy jen dva týmy. 
Postupový klíč bude klasický „tenisový“pavouk (play OFF), kdo zvítězí – postupuje, kdo prohraje, 
končí.   
Start: bude z pevných bloků.  
Cíl: pod mostem úderem pádla do zavěšeného zvonu. Úder do zvonu bude moci provést jen jeden 
předem určený pádlující člen posádky (vyberou si ho sami závodníci a sami si určí, v které části lodi 
bude sedět). Tento závodník bude označen reflexní vestou (dodá organizátor). Cílem se rozumí 
okamžik úderu pádla do zvonu určeným pádlařem. 
Trať bude osvětlena loučemi na vodě a umělým osvětlením ze břehu. 
Vyhodnocení: 
 Vítěz bude dekorován hned na mole, po dojezdu finálové jízdy.  
Získává keramický pohár a věcné ceny. 
Poražený finalista získá keramický pohár za druhé místo a věcné ceny. 
 
Součástí závodu bude vystoupení ohnivého muže a současně s dekorováním vítěze OHŇOSTROJ 
z vodní hladiny. 
 
 

 Seznam loňských účastníků (2011), rezervace do 12.9.2012: 
 

Kompletní střešní konstrukce   Kanada 
7. rota      Srbsko 
Pegas "A"     Anglie 
KUMPÁNI ZNOJMO    Ukrajina 
Kokosy na Dyji     Namibie 
NOSTRADAMUS 2012    Kolumbie 
RAPTOŘI Chvalovice    Jamaica 
Do Počtu     Pákistán 
Argonauti     Finsko 
Nemocnice Blansko    Bahamy 
SVOBODNÝ TIBET    Tibet 

http://www.kanoe-znojmo.cz/
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NEPTÚN CLUB Piešťany   Nový Zéland 
Dragons CZ     Barma 
Stým Hranice     Surinam 
Olympus     Maledivy 
HYBRID DRAGONS    Argentina 
AZUMA SPINNING & FITNESS   Francie 
Zdravá Výživa     Uruguay 
MYSTIC DRAGONS    Řecko 
JAMAJKA-KOJETÍN    Šalamounovy ostrovy 
Sestry v akci Jevíšovice    Havaj 
NAMYDLENÝ BLESK    Japonsko 
PERUN HLUBOKÁ    Tasmánie 
OHNIVÝ DECH     Vietnam 
Hujeři      Čína 
Drakodlaci     USA 
Oranžový Expres    Holandsko 


