Projekt – „Dračí lodě školám“ 2019/2020
Organizuje Český svaz kanoistů a Český svaz dračích lodí ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů,
dále jen „Organizátor projektu“.
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1. Základní informace
Hlavním cílem projektu Dračí lodě školám 2019/2020, dále jen projektu, je organizace školní
soutěže ve sportu dračích lodí. Mezi další cíle patří rozvoj juniorského sportu dračích lodí,
rozvoj sportu mezi mládeží a rozvoj sportu jako takového. Uvedených cílů bude dosaženo
organizací dvoukolových školních závodů ve školním roce 2019/2020, které budou
podpořeny systematickou přípravou v tréninkových centrech, dále jen TC.
Vítěz projektu 2019/2020 v kategorii střední školy – mix bude nominován na MS klubů 2021.

2. Harmonogram projektu
•
•
•
•
•

Září 2019 – proběhlá nominace regionálního kola Znojmo
Leden/únor 2020 – spuštění přihlášek do Projektu
Duben 2020 – spuštění přípravy v TC
2. polovina května až polovina července 2020 – regionální kola
26. 6. 2020 – finále projektu

3. Účastníci projektu
Cílovou skupinou jsou převážně žáci 8. a 9. ročníků základních škol a studenti středních škol.
Mezi další zapojené patří také pedagogický personál škol, organizátoři závodních kol a
členové tréninkových center.
Za účastníka projektu se považuje osoba, jež splní jednu z podmínek bodu 3.
3.1. Sportovní účastníci
Za sportovního účastníka projektu se považuje osoba, jejíž škola se přihlásí do projektu, splní
jednu z podmínek bodu 3 a zaplatí poplatek dle bodu 8.4.
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3.1.1.
Základní školy a ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií
Za sportovní účastníky projektu se považují žáci / žačky základních škol 8. a 9. ročníků a
ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií.
Ve výjimečných případech se za sportovního účastníka může považovat i žák / žačka z nižšího
ročníku. O této výjimce rozhoduje koordinátor projektu na základě žádosti školy či pověřené
osoby.
3.1.2.
Střední školy a ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií
Za sportovní účastníky projektu se považují studenti / studentky středních škol a
ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií.
Ve výjimečných případech se za sportovního účastníka může považovat i žák / žačka nižšího
ročníku víceletého gymnázia. O této výjimce rozhodne koordinátor na základě žádosti školy
či pověřené osoby.
3.2. Pověřené osoby
Za pověřené osoby projektu se považují pedagogové, nebo jiné školou pověřené osoby,
které jsou zodpovědné za komunikaci školy s organizátorem projektu. Tyto osoby jsou
považované za osoby organizující a zodpovědné za účastníky z dané školy.
Pověřené osoby neplatí poplatek, pokud však nejsou zároveň sportovními účastníky závodu
dle bodu 3.1. Pověřená osoba však vždy musí podat přihlášku, která je potvrzená školou dle
bodu 4.2.
3.3. Organizační účastníci
Za organizační účastníky projektu jsou považováni členové organizačního a realizačního týmu
projektu, organizačního týmu závodů a personál tréninkových center.
Tito účastníci neplatí poplatek ani nepodávají přihlášku, pokud však zároveň nejsou
sportovními účastníky nebo pověřenými osobami dle bodů 3.1. a 3.2.
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4. Přihláška
4.1. Přihláška školy
Škola, případně pověřená osoba dle bodu 3.2., zašle do 1. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacit
přihlášku školy na e-mailovou adresu jiri.prikryl@csdl.cz. Jako přihláška slouží formulář, který
je k dispozici na webových stránkách www.csdl.cz/skoly.
Přihláška obsahuje název školy, název regionálního kola, kterého se chce škola účastnit, a
tréninkové centrum, ve kterém se chce škola připravovat. Dále obsahuje seznamy posádek –
tj. název posádky (lze změnit později), kategorie, ve které chce posádka startovat, a
pověřenou osobu (osoby).
Organizátor projektu předá informaci o přihlášení pořadateli regionálního kola a
tréninkovému centru, které si škola zvolila.
Případné úpravy přihlášek lze učinit, nejpozději však 7 dní před konáním regionálního
závodu, na který je škola přihlášena. Úpravou přihlášky je míněna například změna počtu
posádek, názvů posádek, změna pověřených osob, aj. Tato úprava přihlášky musí být zaslána
organizátorovi projektu formou upravené přihlášky školy.
Následuje proces přihlašování jednotlivých účastníků.
4.2. Přihláška účastníků projektu
Pouze po úspěšném přihlášení školy dle bodu 4.1. může následovat přihlašování jednotlivých
účastníků projektu. Přihláška musí být poslána formou vyplněného formuláře, který je
k dispozici na www.csdl.cz/skoly. Vyplněná přihláška bude zaslána na e-mailovou adresu
jiri.prikryl@csdl.cz.
Uvedená přihláška obsahuje jméno a příjmení účastníka, datum narození, název školy, za
kterou se přihlásil, a typ přihlášení (sportovní účastník nebo/a pověřená osoba).
Tato přihláška musí být spolu s poplatkem dle bodu 8.4. (neplatí pro pověřené osoby dle
bodu 3.2.) odeslána a potvrzena ještě před účastí v projektu (trénink v TC nebo účastí na
závodech).
V případě, že účastník je mladší 18 let, musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem.
Pokud se jedná o přihlášku pověřené osoby, musí být přihláška potvrzená školou.

5. Tréninková centra
Jako tréninkové centrum (TC) je označován spolek, případně uskupení spolků, které zajišťují
systematickou přípravu účastníků na závody.
V TC se může připravovat pouze účastník, jenž splnil všechny podmínky pro účast v projektu
a jehož škola se připravuje na regionální nebo finálové kolo.
Účast v TC má celoročně zajištěnou škola, která se nominovala na MS dle bodu 6.2.2. Tato
škola bude na základě svých individuálních možností podléhat přípravě pod dohledem
organizátora projektu.
Za tréninky v TC jsou z hlediska organizace zodpovědné osoby, které mají na starosti chod
konkrétního TC a pověřené osoby daných škol.
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
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz

•
•

5.1. Seznam TC pro projekt dle krajů
5.1.1.
Jihomoravský kraj
Brno
Znojmo
Olomoucký kraj

•
•
•

5.1.2.
Prostějov
Přerov
Hranice

Moravskoslezský kraj

•

5.1.3.
Ostrava

Zlínský kraj

•

5.1.4.
Kvasice

6. Závody
Závody projektu Dračí lodě školám jsou dvoukolové – po regionálním závodu následuje
finálový závod. Regionální závody proběhnou v regionech Jihomoravského a Olomouckého
kraje, finálový závod v Jihomoravském kraji.
Za organizaci a průběh závodu zodpovídá pořadatel, což je subjekt pověřený organizátorem
projektu.
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6.1. Regionální kolo
Regionální kolo je závod, který je otevřen všem školám z celé ČR bez ohledu na jejich místní
příslušnost.
Pořadatel regionálního kola má právo specifikovat limity počtu startujících.
Pořadatel má právo vypsat i jiné než v projektu uvedené kategorie, zvláště co se týká
vzdálenosti a počtu pádlujících. Vždy však musí být vypsané kategorie dle projektu, které
mají přednost před ostatními.
Škola může v rámci jedné kategorie dle věku a jedné kategorie dle pohlaví vyslat více než
jednu posádku, jednotliví závodníci však musí v rámci jedné věkové kategorie a jedné
kategorie dle pohlaví závodit maximálně v jedné takovéto posádce. Tato skutečnost bude
kontrolována dle posádkových listů.
Škola může své posádky vyslat pouze do jednoho regionálního kola. V případě však, že škola
se svou posádkou z regionálního kola nepostoupí a kapacity v jiném regionálním kole
nebudou naplněny, může tato škola požádat organizátora o výjimku a v regionálním kole
opět startovat.
V případě nedostatečného naplnění kategorií může pořadatel rozhodnout o spojení
kategorií. Vždy však musí být různé kategorie vyhlašovány samostatně.
Prvním třem umístěným v dané kategorii budou uděleny medaile, případně jiná cena dle
uvážení pořadatele.
Do finálového kola postupují posádky dle postupových klíčů.

•

•

6.1.1.
Seznam regionálních závodů dle krajů
Jihomoravský kraj
o Jedovnice – 5. 6. 2020
o Brno – 12. 6. 2020
o Břeclav – 19. 6. 2020
o Znojmo – již proběhlá nominace
Olomoucký kraj
o Přerov – 23. 5. 2020
o Prostějov (Plumlovská přehrada) – 29. 5. 2020
o Hranice – 18. 6. 2020

6.1.2.
Postupové klíče z regionálních kol
Pro každou kategorii platí, že z každého regionálního kola postupují do finálového kola 2
posádky v případě, že počet startujících posádek v daném regionálním kole a dané kategorii
bude vyšší nebo roven 5. V případě, že počet startujících posádek bude 4 a méně, postupuje
pouze nejlepší posádka v dané kategorii. Organizátor projektu může v této situaci
rozhodnout o dodatečné nominaci tak, aby bylo finálové kolo dostatečně naplněno.
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6.2. Finálové kolo
Finálové kolo je uzavřený závod. Do finálového kola se lze nominovat pouze z regionálních
kol dle postupových klíčů (bod 6.1.2.).
Prvním třem posádkám v každé z kategorií budou rozdány medaile a titul projektu Dračí lodě
školám. Medaile a další ceny budou uděleny dle posádkového listu (bod 6.5.1.).
6.2.1.
Datum a místo
Brno – Brněnská přehrada – 26. 6. 2020
6.2.2.
Nominace školy na MS
V kategorii STŘEDNÍ ŠKOLY – MIX bude škola, jejíž posádka skončí na prvním místě,
nominována na MS klubů 2021, které proběhne v polské Poznani. Pokud škola nominaci
nepřijme, přechází tato nominace na druhého v pořadí v kategorii STŘEDNÍ ŠKOLY – MIX,
případně na třetího atd.
Uvedená škola následně postupuje dle pokynů organizátora projektu.
Vítězná škola se také zavazuje k účasti v následujících ročnících projektu.

•
•

6.3. Kategorie
6.3.1.
Dle věku
Kategorie 8. a 9. ročníků základních škol
Kategorie středních škol

V obou věkových kategoriích je možný výjimečný start účastníka i z nižšího ročníku na
základě žádosti a následného rozhodnutí koordinátora projektu.

•
•
•

6.3.2.
Dle pohlaví
Muži
o Minimálně 8 pádlujících mužů
o Může být doplněno maximálně 2 ženami
Ženy
o Minimálně 8 pádlujících žen
o Nesmí být doplněno muži
Mix
o Minimálně 4 pádlující muži a 4 pádlující ženy
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6.4. Disciplíny
Závody budou probíhat pouze na malých dračích lodích – tzn. 8 až 10 pádlujících, 1 bubeník a
1 kormidelník.
Jako pádlující se závodů může zúčastnit pouze sportovní účastník dle bodu 3.1. a dle dané
kategorie.
Jako bubeník se závodů může účastnit jakýkoliv účastník projektu dle bodu 3.
Jako kormidelník se závodů může účastnit jakýkoliv účastník projektu dle bodu 3., musí mít
však dostatečné kormidelnické zkušenosti.
6.5. Základní parametry závodu
Závody probíhají na trati 200 m.
Dráhy jsou vybójkované.
Organizátor závodů musí zajistit přítomnost zdravotníka po celou dobu trvání závodů.
6.5.1.
Posádkový list
Posádkový list slouží pro identifikaci posádky.
Jedna posádka v jedné kategorii je identifikována právě jedním posádkovým listem.
Posádka je identifikována názvem posádky, názvem školy, kategorií, do které se posádka
hlásí, pověřenými osobami a účastníky závodu.
Posádkový list obsahuje 14 míst pro účastníky závodu. Obsahuje také místo pro pověřenou
osobu.
Pověřená osoba je identifikována jménem a kontaktem.
Účastník závodu je identifikován jménem, příjmením, datem narození a pozicí v lodi.
Posádkový list musí být odevzdán nejpozději 24 hodin před startem závodu.
6.5.2.
Další pravidla
Další pravidla závodů, která nejsou specifikována v Projektu se řídí dle Závodních pravidel
dračích lodí ČSK/ČSDL. Tyto pravidla jsou dostupné na stránkách ČSDL.
http://www.csdl.cz/files/dokumenty/pravidla-a-postupy-2-00.pdf

7. Nominace jednotlivých účastníků do národní reprezentace
Během trvání projektu může hodnotit výkon jednotlivých účastníků juniorský reprezentační
trenér, který může jednotlivci z řad účastníků nabídnout účast v nominaci do národní
juniorské reprezentační posádky ČR, která se každoročně skládá z těch nejlepších juniorů ČR
dle nominace pro konkrétní rok. Nominace do národní reprezentace se vždy řídí
nominačními kritérii pro národní juniorskou reprezentaci, která jsou vydávána vždy na
začátku nového kalendářního roku.
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8. Financování
Projekt bude financován několika způsoby:
8.1. Financování organizátorem projektu
Finanční podpora od Organizátora projektu. Tato podpora je určena na podporu Projektu
jako celku. AŠSK se nepodílí na finančních nákladech projektu.
8.2. Financování dle územní působnosti.
Tímto financováním je míněno financování projektu ze zdrojů regionů – obcí, měst a krajů,
ve kterých se nachází konkrétní TC / probíhá daný závod. Zdroje regionů – dotační tituly,
granty, aj. Tato podpora je určena pro konkrétní TC, závody, případně školy.
8.3. Financování sponzory
Tato případná podpora bude určena na podporu dle typu sponzorství. Buď se jedná o územní
podporu konkrétního TC / závodu – tzv. lokální partnerství projektu, nebo jde o podporu
celého projektu – generální partnerství.
8.4. Poplatek účastníka projektu
Poplatek účastníka projektu, dále jen poplatek, zaplatí každý sportovní účastník projektu dle
bodu 3.1.
Poplatek činí 200,- Kč za osobu. Poplatek spolu se splněním dalších podmínek dle bodu 3.
opravňuje účastníka k účasti v projektu 2019/2020 po dobu jeho trvání.
Poplatek lze zaplatit pouze formou převodu na účet 2700934356 / 2010. Ve zprávě pro
příjemce platby musí být uvedeno jméno, příjmení, název školy a datum narození.
Poplatek musí být zaplacen před jakoukoliv účastí (za niž je považován trénink v TC, nebo
účast na závodech) účastníka v projektu 2019/2020,
Poplatek je určen na podporu projektu jako celku.

9. Porušení pravidel projektu
V případě porušení projektových pravidel bude účastník, pokud by se porušení jevilo jako
zvlášť závažné a úmyslné, vyřazen z projektu na rok 2019/2020.

10. Rejstřík pojmů
Koordinátor projektu – pověřená osoba Organizátorem projektu, která má na starosti
veškerou administrativu Projektu
Účastníci závodu – Sportovní účastníci, kteří splnili veškeré podmínky Projektu, účastnící se
Regionálního nebo Finálového kola
Posádka – sestava Účastníků závodu definovaná na Posádkovém listu
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11. Přílohy Projektu
11.1.1.
Projekt Dračí lodě školám úvodní informace
Tato příloha je koncipována jako tzv. úvod do projektu, tj. souhrn nejdůležitějších a
zásadních informací o projektu.
11.1.2.
Termínová listina závodů a seznam TC
Příloha obsahuje termíny a místa konání závodních kol. Jsou v ní uvedeny také lokality TC.
11.1.3.
Přihláška školy
Přihláška dle bodu 4.1.
11.1.4.
Přihláška účastníka
Přihláška dle bodu 4.2.
11.1.5.
Posádkový list
Posádkový list k závodním kolům Projektu dle bodu 6.5.1.
11.1.6.
Propagační materiály
Tyto materiály slouží jako podpůrné materiály k propagaci projektu.
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