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LIPNO DRAGON BOAT RACE 2012 
5. ročník  

3. ZÁVOD SERIÁLU ČESKÉ NÁRODNÍ LIGY DRAČÍCH LODÍ   
DRAGON BOAT GRAND PRIX 2012 

DRAČÍ MISTROVSTVÍ LIPENSKÉ PŘEHRADY 
Závod je součástí akce „Zahájení letní turistické sezóny Lipno 2012“ 

(více na www.lipno.info) 

Pořadatel: Česká Asociace Dračích Lodí - ČADL 

Technické provedení: občanské sdružení OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice 

Termín: sobota 19. května - neděle 20. května 2012 

Místo: Loděnice Lipno a Kemp Modřín, Lipno nad Vltavou 
Status závodu: závod série DRAGON GRAND PRIX 2012 - závod otevřený pro veřejnost 

pravidla naleznete na http://www.dragonboat.cz/ 

Ředitel závodu: Jan Veber (+420739258186, LDBR@HANACE.INFO) 

Zástupci ČADL: Petr Klimbera Klíma 

Startovné: dle pravidel DBGP 2012 
Pro firemní posádky: 10 000 Kč - bodují zároveň v Národní lize firemních 
posádek (na základě podepsané smlouvy a vystaveného daňového dokladu) 
Pro korporace přátel: 5 000 Kč  
Pro dětské kolektivy: 2 000 Kč 
 

V ceně startovného je zahrnuta možnost tréninku v pátek odpoledne přímo v 
areálu závodu, zapůjčení veškerého vybavení (loď, pádla) a zajištění 
kormidelníka. Stačí si přivést pouze oblečení na loď (doporučujeme kraťasy a 
tričko nebo dres v týmových barvách). Žádné další poplatky nebudou vybírány.  
 

Dle tradice vítěz předešlého ročníku neplatí startovné! 
ŠKODOVÁCI LETOS JEDOU ZADARMO!!! 

  

Bezpečnost: Na celou akci bude dohlížet Vodní záchranná služba ČČK. 
  

Přihlášky: na e-mail: LDBR@HANACE.INFO  
Přihláška musí obsahovat jméno posádky, jméno kapitána a  
kontaktní osobu (e-mail a telefon). 
 

Posádka je přihlášena zasláním přihlášky a zaplacením startovného na účet 
OUTDOOR CLUB HANACE o.s. - ČSOB, č. ú. 225668626/0300 
NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 13. 5. 2012! 
(přihlášky a platby po termínu s příplatkem 2 000 Kč) 
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Disciplíny: V sobotu 19.5. se závodí na trati 200 m, systémem min. 3 jízd, kdy první dvě 
jsou kvalifikační a určují nasazení do finálové jízdy na základě dosažených časů 
nebo pořadí (o konkrétním systému rozhoduje zástupce ČADL a pořadatel). 
Finálová jízda pak rozhoduje o konečném umístění v závodě a bodovém zisku 
pro pořadí v GP 2012. V každé posádce musí pádlovat minimálně 4 ženy. 
V případě, že se závodu zúčastní minimálně 3 ryze ženské posádky, budou 
vyhlášeny samostatně. V neděli 20.5. se uskuteční vložený závod na 1000 m, 
kde se startuje intervalově. Jede se jen 1 jízda. Vítězí posádka s nejlepším 
dosaženým časem. !!! ZÁVOD JE OTEVŘENÝ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!!!  
Zúčastnit se může opravdu každý: firma, parta kamarádů, sportovní klub, 
obyvatelé stejné obce. 
Speciální závod: „Lipenský Dráček“ je určen pro dětské kolektivy. Všichni 
pádlující musí být mladší 18 let. Děti startují jen s vědomím rodičů nebo 
vysílající složky (škola, sportovní oddíl apod.). 
 

Ubytování: APARTMÁNY - luxusní ubytování v apartmánech přímo v Loděnici Lipno  
UBYTOVNA - výhodné ubytování v Chatě Lanovka, která je vzdálená 10 minut 
chůze od areálu 
KEMP - ubytování ve vlastních stanech v Camping Lipno Modřín; kemp 
bezprostředně sousedí s areálem závodu 
Pro zajištění ubytování v místě konání akce lze kontaktovat Infocentrum Lipno 
e-mail: infocentrum@lipno.info, www.lipno.info 

Občerstvení: stánky v areálu (klobásy, steaky, pivo, limo apod.) 
restaurace přímo v Loděnici Lipno (jídla a nápoje všeho druhu) 

Zázemí pro závodníky: při špatném počasí šatny a sprchy v loděnici, velkokapacitní stan v kempu 
WC v areálu kempu Modřín 

Doprovodný program: Zahájení letní turistické sezóny Lipno 2012 - již brzy na www.lipno.info 
V průběhu celé soboty bude probíhat bohatý program zaměřený především na 
děti - atrakce, divadla, soutěže 
Večer proběhne OPEN AIR PARTY v kempu Modřín a oslava vítězů. 
Informace o nabídce aktivit na Lipensku najdete na ww.lipno.info. 

Časový harmonogram: 
(může se časově měnit, dle 

počtu přihlášených) 

Pátek:  16:00 – 20:00 - tréninky 
 V průběhu večera prezence posádek v areálu loděnice 
 Volná večerní zábava v restauraci 
Sobota:  11:00 - start závodu na 200 m 
 od 18:00 hodin OPEN AIR PARTY v kempu Modřín 
                        20:00 - vyhlášení výsledků závodu na 200 m 

Neděle:  11:00 - start závodu na 1000 m 
 cca 13:00 - vyhlášení výsledků závodu na 1000 m   

 Sledujte internetové stránky www.hanace.info  
nebo pište na LDBR@HANACE.INFO 
 

Za OUTDOOR CLUB HANACE Jan Veber a Libor Peška 


