
Co je zapotřebí v případě zájmu udělat

   Kontaktovat zástupce KC ve Vašem regionu a projevit 
zájem o účast v Projektu „Dračí lodě školám“.
   Vybrat skupinu žáků v počtu 11 nebo 21 bez omezení počtu 
dívek a chlapců, nemusí mít zkušenosti s pádlováním.
   Domluvit si trénink Vaší školní posádky, dle možností KC 
(velká, malá loď), pod dohledem zkušených trenérů.
   A v neposlední řadě motivovat mládež nejenom 
k vodním sportům.

Kdo je RMDL?

Rada mládeže dračích lodí 
(RMDL) je orgán sdružující 
sportovní kluby věnující se 
mládeži ve sportu dračích lodí.

Komu je 
projekt určen?
   Žákům 2. stupně 
základních škol

   Žákům středních 
a odborných škol

Lipno
Modré Rybičky
    602 303 650

Chomutov 
SC80 Kanoistika Chomutov
    607 952 908

Jindřichův Hradec 
Vajgarská saň
    777 624 866

Krušnodraci Kadaň
    702 062 627
Dráčata TJ VS Kadaň
    777 226 908

Most 
Bulldog gym
    777 656 800

Plzeň
Pilsner Dragons
    723 187 068

České Budějovice
CB Dragons      605 576 532
Juniorské TS Máš hlad?
    722 951 271

Co jsou dračí lodě?

  Dračí lodě jsou kolektivním sportem, s více jak 2000 let starou 
tradicí. V České republice se datuje vznik dragonboatingu na rok 
1997, kdy byl založen první český oddíl, Pražský klub dračích lodí. 
  Dnes se jezdí na 2 typech lodí:
velká dračí loď = 20 pádlujících, kormidelník, bubeník
malá dračí loď = 10 pádlujících, kormidelník, bubeník.
  Pádlování na dračí lodi je především kolektivním vodním 
sportem zvyšujícím kondici a sílu. Základem tohoto sportu 
je vybudování dobře spolupracujícího týmu z různých jedinců 
a osobností.

Cíle projektu „Dračí lodě školám“

   Představení dračích lodí žákům ZŠ a SŠ.
   Trénování školních posádek v rámci TV s účastí jejich pedagogů.
   Účast školních posádek na závodech pořádaných v rámci již 
existujících závodů a pohárů.
   Vítězové postupových závodů nebo posádek vybraných RMDL 
se mohou účastnit celorepublikového mistrovství na malých 
dračích lodích.
   Vítězové vítězů se mohou zúčastnit mezinárodních a světových 
závodů.
   Začlenění případných zájemců o dračí pádlování do klubových 
center (KC).

Seznam 
klubových center
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