
   
 
 

 
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 
aktualizace červen 2021 

2021 ICF WORLD DRAGON BOAT CLUB CREW CHAMPIONSHIPS  

TERMÍN ZÁVODU: 12. – 15. SRPNA 2021 

LOKALITA: POZNAŇ, POLSKO 

KATEGORIE: JUNIOŘI 

MANAŽER: Jiří Přikryl, dragonboat@kanoe.cz, +420 724 889 683 

 

Cílem je nominace a následná příprava juniorské reprezentace dračích lodí pro rok 2021, jejímž 

vrcholem bude Mistrovství světa klubových posádek 2021. 

 
Nominace do juniorské kategorie je určena všem sportovcům ročníku narození 2002 až 2006. Ročníky 
2002 budou organizovány ve speciálním režimu*. Pro úspěšnou nominaci je nutné splnění níže 
popsaných podmínek.  
 
Nominováno bude maximálně 16–18 juniorů a juniorek ročníků narození 2003–2006, z toho 4–6 
dívek a 12 chlapců. V ročníku 2002 poté budou nominováni 4 junioři a juniorky. Celkově tedy bude 
nominováno maximálně 22 juniorů a juniorek. 
 

Nominace je zaštítěna Sportovně technickou komisí dračích lodí Českého svazu kanoistů, z.s., Českým 

svazem dračích lodí, z.s. a klubem DRAGON FORCE Přerov z.s. Nominaci a finální výběr posádky 

koordinuje manažer dané kategorie jmenovaný Výkonným výborem ČSDL a schválený STK DL ČSK.  

 

PODMÍNKY NOMINACE 
 

1. Splnění podmínky přihlášení 

2. Splnění podmínek fyzických předpokladů  

3. Splnění finančních podmínek 

4. Splnění podmínek účasti na akcích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Na ročník 2002 se vztahují pravidla a výhody nominace pro juniorskou reprezentaci, pouze s tím rozdílem, že na samotném 
MS bude tento ročník startovat v kategorii dospělých tzv. Senior.  

http://www.csdl.cz/
mailto:info@csdl.cz
https://www.canoeicf.com/dragon-boat-world-championships/poznan-2021
mailto:dragonboat@kanoe.cz
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Ad. 1. Splnění podmínky přihlášení 
Ke dni vydání aktualizovaných NK je již přihlašování do nominace uzavřeno. 

Ad. 2. Splnění podmínek fyzických předpokladů 
Testy se skládají ze 2 disciplín – fyzické části (posilovny a běhu) a jízdy na outriggeru (speciálně upraveném 
kajaku) nebo dračí lodi. Na základě získaných bodů z fyzické části bude vytvořeno pořadí účastníků a 
rozhodnuto o nominaci s přihlédnutím na hodnocení techniky pádlování z druhé části testů. Testy se 
budou konat 6. června v Přerově a 13. června 2021 v Praze. Pokud by se přihlášený nemohl z vážných 
důvodů zúčastnit, bude poskytnuta možnost individuálního termínu. Nejzazší termín, do kterého lze 
vykonat testy je 20. června 2021, kdy bude nejpozději rozhodnuto o finální nominaci. 
 

DISCIPLÍNY TESTŮ 

• Přítah (se zapřením) – maximální počet opakování s 50% vlastní váhy po dobu 2 minut 

• Angličáky (přes překážku) – maximální počet opakování po dobu 2 minut 

• Shyby (nadhmatem) – maximální počet opakování 

• Sedy lehy (se zapřením) – maximální počet opakování po dobu 2 minut  

• Běh na 2 km (na atletickém okruhu) 
 
Tabulka bodování této části je k nahlédnutí v části reprezentace na stránkách kanoe.cz 

OUTRIGGER/DRAČÍ LOĎ 

Tato disciplína testů je zaměřena na nebodované hodnocení techniky a předpokladů k pádlování na dračí 
lodi. Testovaní absolvují 20–30minutovou jízdu na dračí lodi či outriggeru, při které bude hodnocena 
technika ve volné jízdě i rychlejších úsecích. 

Ad. 3. Splnění finančních podmínek 
 
Odhadované celkové náklady na veškerou přípravu a účast na samotném MS jsou 15 000 Kč/os. Český svaz 
kanoistů společně s klubem DRAGON FORCE Přerov, pod jehož jménem bude juniorská část reprezentace 
na MS startovat, se podílí na odhadovaných nákladech 2/3, a tedy přibližně 10 000 Kč. Zbývající 1/3 
nákladů, tedy přibližně 5 000 Kč hradí nominovaný z vlastních zdrojů. Manažer, společně se sekretariátem 
ČSK, spolupracuje s domovským klubem nominovaného na případném zajištění financí pro pokrytí nákladů 
na vlastní zdroje formou zajištění dotace. 

 
V rámci splnění finančních podmínek uhradí po úspěšné nominaci reprezentant(ka) částku z vlastních 

zdrojů, která bude vypočtena na základě vyjádření předběžných účastí na akcích po úspěšné nominaci na 

účet DRAGON FORCE 225812181 / 0300. Termín úhrady je nejpozději do 1. července 2021. 

  

http://www.csdl.cz/
mailto:info@csdl.cz
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Ad. 4. Splnění podmínek účasti na akcích 
 
V rámci přípravy je nutné absolvovat společné akce – soustředění a závody.  

• Červen a červenec podle časových možností nominovaných: 
o 17. – 20. června:  soustředění Orlická přehrada 
o 25. – 27. června:  závody a soustředění Brno 
o 9. – 11. července:  závody a soustředění ONV 
o 22. – 25. července:  soustředění Častoboř 

• Srpen povinně společné akce: 
o 2. – 8. srpna:   soustředění Častoboř 
o 11. – 16. srpna:   MS Poznaň (PL) 

 
Manažer kategorie si vyhrazuje právo udělit individuální výjimku pro toho člena reprezentace, který 

z vážných důvodů nemůže splnit některou z uvedených podmínek. 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDU MS 

• STK DL ČSK zajistí potřebné dokumenty a formality všem nominovaným závodníkům 
potřebné pro splnění registrace na MS. 

• STK DL ČSK zajistí formality všem nominovaným závodníkům spojené se zajištěním 
dopravy, ubytování, reprezentačních dresů, pojištění apod. 

• STK DL ČSK ve spolupráci s mateřskými kluby nominovaných jednotlivců zajistí 
částečné finanční krytí nákladů spojených s MS a poskytne odbornou pomoc při 
získání dotací na MS. 

 
 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY  
 

ADMINISTRATIVNÍ PŘÍPRAVA 

• 20.6.     uzávěrka nominace 

• 1.7.     úhrada příspěvku z vlastních zdrojů 
 
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 

• 6. a 13. 6.    nominační testy 

• 17. – 20.6.    soustředění Orlická přehrada 

• 25. – 27.6.     závody a soustředění Brno 

• 9. – 11.7.    závody a soustředění ONV 

• 22.7. – 25.7.    soustředění Častoboř 

• 2.8. – 8.8.    soustředění Častoboř 

• 11.8. – 16.8.    Mistrovství světa Poznaň 
 
*Termíny a lokace akcí se mohou stále měnit na základě vývoje protiepidemiologických opatření a 
dalších skutečností. 
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