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STARCOLOR CUP – 2. ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ 
 

15.6.2013 na vodní nádrži MATYLDA u Mostu 

 

 

„Atmosféra dračího závodu Vás určitě nadchne“ 

 

Vážení sportovní přátelé,  

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečnějsi pozvat k této sportovně-společenské akci, která se 

bude již podruhé konat v Mostě, na vodní nádrži Matylda, dne 15.6.2013 od 9:00 hod. 

Vaší společnosti nabízíme -  propagaci společnosti a zároveň výbornou  

teambuildingovou aktivitu pro zaměstnance společnosti.  

Složte si svoji firemní dračí posádku a změřte síly s konkurencí. Každý přihlášený 

firemní tým bude mít zajištěnou následující prezentaci: 

 

 Start týmu v závodě dračích lodí, loď s kormidelníkem + pádla 

 Umístění reklamního banneru v areálu závodiště 

 Logo ve startovní listině a výsledcích závodu 

 Relace v místním rozhlase závodiště 

  Další způsob dle Vašeho přání na základě individálního smluvního 

ujednání 

 

Kontaktní osoba – kompletní organizace StarColor Cup,2. závod dračích lodí 

Martina Poncarová 

Tel.č. + 420 724 942 422 

e-mail: martina.poncarova@abstain.cz, www.starcolor.cz 
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Pořadatel: StarColor (AB STAIN s.r.o.), Topolová 1456, 434 01 Most 

 

Kdy: 15.6.2013 od 9.00 hodin 

 

Místo: Vodní nádrž Matylda u Mostu 

 

Program závodu: 

14.6.2013 veřejný trénink posádek dle rozpisu (čas bude upřesněn) 

15.6.2013  STARCOLOR CUP – 2. ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ 
 9.00 hod  porada kapitánů 

 10.00 hod  začátek závodu dračích lodí pro veřejnost 

 17.00 hod  předpokládaný konec závodu 

           vyhlášení vítězů, předání cen 

          večerní program s občerstvením a hudbou  

 

Trať závodu:   200 m 

Kategorie:    libovolné složení posádky 20-ti osob + bubeník 

 

Startovné:  11.500,--Kč včetně DPH pro firemní posádky 

  5.750,-- Kč včetně DPH pro korporaci přátel + školní posádky 

 

V ceně startovného je zahrnuto: 

Zapůjčení dračí lodě s kompletním vybavením (pádlo, kormidlo+kormidelník) pro trénink i 

vlastní závod, tréninková jízda, vodní záchranná služba 

 

Úhrada startovného:  

Na základě přihlášky uhraďte prosím startovné na účet pořadatele, číslo účtu: 

215211323/0300, VS 15062013 a to nejpozději do 31.5.2013. Do poznámky k platbě 

prosím uvádějte jméno a příjmení kapitána dračí lodě. 

 

Termín uzavření závazných přihlášek je do 10.5.2013. 

Závaznou přihlášku naleznete na www.starcolor.cz. 

 

 

 

 

 

http://www.starcolor.cz/


 

AB STAIN s.r.o., Topolová 1456, 434 01 Most 

IČ: 25002139, DIČ: CZ25002139 

www.starcolor.cz 

 
  

 

Občerstvení:  

V prostoru závodiště budou připraveny stánky s občerstvením a sociální zářízení 

 

 

Představení závodu dračích lodí: 
 

Co je to dračí loď?  

Loď tvaru otevřené kanoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi 

ocasem. 

- Posádka: maximálně 20 pádlujících vsedě – 10 napravo, 10 nalevo + bubeník 

sedíc na špičce a údery do bubnu udává rytmus pádlující posádce + kormidelník, 

stojící na zádi a určující směr. 

 

Historie 

- První zmínky o pádlování na dračích lodích pocházejí z doby před více než 2 tisíci lety 

z oblasti dnešní Číny. Loď vděčí za svůj původ bohu vod – drakovi. 

     Současnost 

- První festival dračích lodí se uskutečnil v Hong-Kongu v roce 1976 odkud se rychle 

rozšířil do celého světa. Uvádí se, že pádlování na dračí lodi se věnuje 50 miliónů 

aktivních závodníků z více jak 50 států. 

- Od roku 1995 se pravidelně pořádá oficiální mistrovství světa a Evropy 

- Od roku 2004 se v České republice koná velice 

prestižní pohár dračích lodí. 

- V roce 2009 se konalo Mistrovství světa dračích lodí 

v Račicích. 

 

 

Těšíme se na Vás 

 

                                               

 

 

                                                                                             

Martina Poncarová 

 

 

 

                             


