
   
 
 

 
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů, z.s. 
 
  ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s. 

Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČ: 04488962; www.csdl.cz, info@csdl.cz 

Nominační kritéria pro Mistrovství světa ICF 2021 
2021 ICF WORLD DRAGON BOAT CLUB CREW CHAMPIONSHIPS  

TERMÍN ZÁVODU: 12. – 15. SRPNA 2021 

LOKALITA: POZNAŇ, POLSKO 

KATEGORIE: SENIORS, MASTERS 

KOORDINÁTOR: Lucie Kotoučová, dragonboat@kanoe.cz, +420 602 765 002 

PŘIHLÁŠKA: Tento formulář, nebo email dragonboat@kanoe.cz 

 

Cílem je nominovat a vyslat klubové posádky v kategoriích Juniors, Seniors a Masters dle 

vypsaných disciplín pořadatelem MS, s cílem úspěšné reprezentace České republiky. 

Juniorská nominace probíhá ve vlastním režimu dle zveřejněných nominačních kritérií.  

Nominace v kategorii Seniors a Masters proběhne prostřednictvím nominačního závodu.  

 

NOMINAČNÍ ZÁVOD 

 

Termín a místo: termín je otevřen dle přihlášek, pro ideální scénář se počítá  

  s  26. červnem 2021; Brno  

Pořadatel:  Sportovní technická komise dračích lodí Českého svazu kanoistů  

 a Český svaz dračích lodí z.s.  (STK DL / ČSDL) 

Podmínky účasti:  závod je otevřen všem klubům a posádkám věnujícím se dračím  

 lodím v České republice. Není nutná registrace v žádné organizaci. 

Předběžná přihláška: do 15. března 2021  

Závazná přihláška: do 15. dubna 2021  

 

Všechny kluby / posádky uvažující o účasti na Mistrovství světa jsou v rámci nominačního procesu 
povinni sdělit koordinátorovi svůj úmysl startovat nejpozději do 15. března 2021 formou předběžné 
nezávazné přihlášky. (Jedná se o formu nezávazné přihlášky, která slouží pouze pro představu o případném 

zájmu, k účasti nezavazuje, ale pomůže zefektivnit celý proces nominace.) 

 

Náležitosti přihlášky: 

 Název klubu / posádky 

 Kategorie (Seniors, Masters) 

 Disciplína (20 / 10 DL ženy / muži / mix) 

 Kontakt (telefon, email) 

Přihlášku je možné vyplnit prostřednictvím tohoto formuláře: Tento formulář nebo zaslat  

na email dragonboat@kanoe.cz. 

http://www.csdl.cz/
mailto:info@csdl.cz
https://www.canoeicf.com/dragon-boat-world-championships/poznan-2021
mailto:dragonboat@kanoe.cz
https://forms.gle/MyhfAHYuVAEzf2fy7
mailto:dragonboat@kanoe.cz
https://forms.gle/MyhfAHYuVAEzf2fy7
mailto:dragonboat@kanoe.cz
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NOMINAČNÍ KRITÉRIA 

 

Nominační závody jsou otevřené pro všechny kluby, posádky a zájemce bez nutnosti 

registrace v některé DB organizaci. 

Na MS budou nominovány klubové posádky, které splní podmínku předběžné přihlášky, 

závazné přihlášky a účasti v nominačním závodě. Na MS bude v souladu s pravidly ICF  

a na základě výsledků nominačního závodu vysláno maximálně 5 posádek v každé kategorii  

a disciplíně.  

Finanční podporu z rozpočtu STK ČSK / ČSDL obdrží kluby, které splní následující podmínky: 

1. Přihlásí se a absolvují nominační závod v kategorii 20DL MIX SENIOR. 

2. V nominačním závodě se umístí na prvních 3 místech (pořadí určí součet bodů z obou 

tratí). 

3. Jsou členy ČSDL nebo ČSK. 

 

Výše dotace je v současné době nejistá. V případě jejího získání si nejlepší 3 kluby dotaci 

rozdělí tak, že její větší část získá vítěz závodu. Procentuální rozdělení bude upřesněno. 

 

Kategorie, disciplíny, tratě 

 

SENIOR  muži / ženy / mix D10 / D20 200m / 2000m 

MASTERS 40+  muži / ženy / mix D10 / D20 200m / 2000m 

MASTERS 50+  muži / ženy / mix D10  200m / 2000m 

 
V případě absence nominačního závodu budou na MS nominovány klubové posádky, které splní 

podmínku předběžné přihlášky a závazné přihlášky. Na MS bude v souladu s pravidly ICF vysláno 

maximálně 5 posádek v každé kategorii a disciplíně. V případě většího počtu přihlášených posádek 

než 5, bude mít přednost prvních 5 posádek dle pořadí zaslaných závazných přihlášek.   

Finanční podporu z rozpočtu STK ČSK / ČSDL obdrží kluby, které splní následující podmínky: 

1. Přihlásí se do nominačního závodu v kategorii 20DL MIX SENIOR prostřednictvím 

předběžné i závazné přihlášky. 

2. Jsou členy ČSDL nebo ČSK. 

 

Výše dotace je v současné době nejistá. V případě jejího získání si nejlepší 3 kluby dotaci 

rozdělí dle účasti a výsledků na mezinárodních akcích ICF z minulých let. 

 

 

http://www.csdl.cz/
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY  
15.3. uzávěrka předběžných přihlášek NZ  
15.4. uzávěrka závazných přihlášek NZ   
18.4. uzávěrka předběžných přihlášek MS (Prelimary Entry) 
25.6. úhrada startovného MS  
26.6.? nominační závod   
28.6.   uzávěrka předběžných přihlášek MS (Numerical Entry) 
2.8. uzávěrka závazných přihlášek MS (Nominal Entry) 
 
Předběžné přihlášky (Preliminary a Numerical) na základě výsledků nominace potvrdí 
organizátorovi STK ČSK. Splnění ostatních organizačních záležitostí (závěrečná přihláška - Nominal 
Entry, doprava, ubytování atd.) bude již v režii nominovaných klubů ve spolupráci s STK ČSK. 
 
Bližší informace k Mistrovství světa je možné čerpat již nyní z webových stránek a z bulletinu 
organizátora: https://dragon.wzkaj.poznan.pl/download/ . 
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