všeobecné podmínky ke splutí:
1. Sjezdu se úèastníci úèastní výhradnì na vlastní
nebezpeèí a potvrdí to uhrazením úèastnického
pøíspìvku.
2. Pro úèastníky je povinná plovací vesta
a doporuèena pøilba.
3. Každá loï musí být zajištìná proti potopení.
4. Jez v Heømánkách se povinnì pøenáší!!!
5. Zaplacení úèastnického pøíspìvku 40,-Kè/osoba
zahrnuje nezbytné náklady na organizaci akce
vèetnì záchrany na jezu po oba dny.
6. Provoz po lesní cestì bude možný jen v dobì
konání akce (viz.program) a je povolen Lesní
správou.
7. Ukonèení plavby v Jakubèovicích pod èervenou
lávkou - velké parkovištì a hospùdka. Možno
pokraèovat až do Louèek.
POZOR NA NEBEZPEÈNÉ JEZY V ODRÁCH!!!
8. V pøípadì potøeby, napø. nehody na trase
je každý úèastník povinen poskytnout pomoc
osobì, která ji potøebuje.
9. Za nástup a výstup mimo uvedená místa nenese
poøadatel zodpovìdnost.

*
P
O
L
É
V
K
A

mapka sjezdu
POZOR! V ÚSEKU OKOLO ODER
JSOU ÈTYØI NEBEZPEÈNÉ JEZY
BEZ ZÁCHRANY!!!

7. roèník
otevøení a sjezdu Odry
24.3.- 25.3.2012
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* Místo výdeje gulášová polévky se dozvíte

na startu

ORGANIZÁTOØI

z ústí Budišovky (ø.km 814,6)
do Jakubèovic (ø.km 804,3)
v pøípadì pøíznivých podmínek
je možné pokraèovat až do Louèek (ø. km 800,5)

Akce se bude konat v pøípadì dostatku vody.

Více informací na níže uvedených
telefonních èíslech nebo webových adresách

tel.: 59 613 4771, 733 610 333
731 600 333

www.jooonyyy.pl
www.svcampanula.cz

Možnost pùjèení lodí:
www.lodekpujceni.cz
www.campanulapujcovna.cz

Sjezd Odry je souèástí akcí
"Kalendáøe vodáckých akcí MS kraje na rok 2012"

PROGRAM

Akce se koná s podporou Moravskoslezského kraje

Sobota 24.3.
10:00 - sraz a prezentace úèastníkù na parkovišti u Maria skály a hromadný odjezd na místo startu.
POZOR - z dùvodu úzké cesty bude provoz regulován cca co 20min.
11:30 - zahájení, výklad trati a slavnostní otevøení øeky.
12:00 - hromadný sjezd.
V dobì konání sjezdu možnost obèerstvení v hotelu "U Maria Skály" na pravém bøehu øeky (ø. km 809,6)
UPOZORNÌNÍ - záchrana na jezu bude zajištìna v èase 12:00-16:00hod. a provoz po lesní cestì bude
v èase 10:00-13:00hod. (povoleno Lesní správou)

Nedìle 25.3.
10:00 - hromadný sjezd øeky
UPOZORNÌNÍ - záchrana na jezu bude zajištìna v èase 10:00-14:00hod. a provoz po lesní cestì bude
v èase 9:00-11:00hod. (povoleno Lesní správou)

Možnosti ubytování:

v hotelu "U Maria skály" a v chatkách vedle hotelu,
nebo v pøípadì dobrého poèasí stanování na parkovišti.
kontakt: www.mariaskala.ic.cz, mariaskala@seznam.cz

Další vybrané vodácké akce pro veøejnost v roce 2012
07.-08.4.
14.4.
21.-22.4.
26.-27.5.
09.-10.6.
23.-24.6.
12.-15.7.
28.-29.7.
11.8.
18.-19.8.
01.-02.9.
22.-23.9.
20.10.

Ostravice – Spolek vodáků Campanula
Otvírání ostravských řek (OVS) ceremoniál na soutoku řeky Lučiny s Ostravicí
Otevření a sjezd Moravice, /memoriál M. Bujnocha/ odemykání Moravice
Májová Moravice Spolek vodáků Campanula,
Letní kanoistické sjezdy na Moravici- Spolek vodáků Campanula
Moravice v červnu, Spolek vodáků Campanula
Duhové plavení, doprovodný program festivalu Colours of Ostrava Spolek vodáků Campanula
Moravice - Letní kanoistické sjezdy jen k Žimrovickému jezu, Spolek vodáků Campanula
Akce pro vodáckou veřejnost, Netradiční plavidla na Ostravici v městě, Spolek vodáků Campanula
Moravice - letní kanoistické sjezdy - Spolek vodáků Campanula
Ruda (polští vodáci, Aktiwni Rybnik, SVC Kaskády)
.
Rozloučení
s Moravicí - Spolek vodáků Campanula
Zamykání Ostravice a Ostravských vodáckých stezek na soutoku Lučiny a Ostravice

