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Propozice finá le projektu DLŠ  2022 
(MČ R DL š kolní ch pošá dek) 

 
DATUM: pátek 24. června 2022 s prvním startem v 11 hodin (porada kapitánů v 10:30) 
MÍSTO: Brněnská přehrada – TJ LODNÍ SPORTY BRNO, Rakovecká 1236, 635 00 Brno-Bystrc 
(https://goo.gl/maps/bHM7ENbGsWJymBdE9)  
PŘIHLÁŠKY: pouze na základě postupu z regionálních závodů přihlášky podávané 
skrze regionální klubová centra. Na závodišti se při poradě kapitánů odevzdají vyplněné a 
podepsané posádkové listy, které jsou k dispozici na http://kanoe.cz/dragonboat/rada-
mladeze#DLS_22, případně na vyžádání od organizátora v tištěné formě.  
PRAVIDLA: Závod se řídí dle pravidel projektu DLŠ. Kompletní pravidla projektu DLŠ 
k nahlédnutí zde  
Mimo výše uvedené dále platí že všichni členové posádky bez ohledu na věk musí mít 
během závodů nasazenou záchrannou vestu. 
Vlastní pádlo je povoleno pouze plastové či dřevěné. Karbonová pádla jsou zakázána. 
STARTOVNÉ: 800Kč/posádka, placeno skrze regionální klubová centra. V ceně startovného 
není zahrnuta strava, doprava a další přidané náklady. 
Organizátor zajišťuje v rámci startovného kormidelníky, vesty a pádla k vypůjčení na vlastní 
závod. 
KATEGORIE:  

• 10DL OPEN 2. stupeň ZŠ (a ekvivalent na víceletých gymnáziích) 200 m 

• 10DL OPEN střední školy (a ekvivalent na víceletých gymnáziích) 200 m 
CENY: První tři posádky v kategorii získají mistrovské medaile a diplomy. Prvním posádkám 
v kategorii náleží titul mistrů České republiky pro rok 2022. 
SYSTÉM JÍZD: 
Všechny posádky mají garantované 3 jízdy. Dvě časové rozjížďky určují prostým součtem 
časů složení finále C až A, přičemž finále C a B rozhodují o konečném pořadí na 5. až 12. 
místě, finále A rozhodují o pořadí na 4. až prvním místě, a tedy o celkovém vítězi. 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

• 10:00   otevření areálu pro účastníky 

• 10:30   porada kapitánů 

• 11-14 hodin  rozjížďky 200 m 

• 14-16 hodin  finálové jízdy 200 m 

• 16 hodin  vyhlášení výsledků a ukončení závodů 
BEZPEČNOST: Organizátor zabezpečuje proškolený personál (především kormidelníky), 
všichni účastníci budou vybaveni záchrannou vestou při samotném závodě, na závodišti bude 
přítomen zdravotník zabezpečený organizátorem. 
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VEŘEJNÁ DOPRAVA: Doporučená je cesta vlakem na hlavní nádraží, poté přestup na 
tramvajovou linku číslo 10, vystoupit na zastávce Přístaviště, poté dojít pěšky na závodiště, či 
přestoupit na autobusovou linku 303 a vystoupit na zastávce Rakovec (blíže k závodišti). 
PARKOVÁNÍ: na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost 
parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu. 

ZÁZEMÍ: Pro posádky budou rozestaveny v areálu stany pro vlastní zázemí. Na místě bude 
zajištěn stánek s občerstvením nabízející nealkoholické nápoje a lehké stravování. 
NOCLEH: Je zajištěna možnost přespání v areálu loděnice na adrese Veslařská 507 
(https://goo.gl/maps/Rfb85oGGgA9rZ7J66). Cena je 100Kč/os, vlastní stany. Zájem je hlášen 
skrze regionální klubová centra. 
KONTAKT: V případě dotazů se obracejte na klubová centra v daném regionu. 
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