A SZERB TID EVEZŐSÖK EGYESÜLETE
Megszervezi
A 18.VITOMIR DIZDAREVIĆ- COOK ADMIRÁLIS EMLÉKTÚRÁT
DRINA-SZÁVA KAJAK-KENU TÚRA

A Drina és Száva folyón, Szetihovótól Sremska Mitrovicáig, a szerb TID evezősök egyesülete
2017. aprilis 29-től 2017. május 7-ig megszervezi a 18. VITOMIR DIZDAREVIĆ-COOK
ADMIRÁLIS, DRINA-SZÁVA- KAJAK-KENU NEMZETKÖZI EMLÉKTÚRÁT.
A túra nem megfelelő kezdők számára.
A résztvevők száma, a korlátozott elszállásolási lehetőségek
miatt, nem haladhatja meg a 80 főt.
A táborhelyek közvetlenül vendéglátóipari létesítmények, illetve
üzletek közelében helyezkednek el.
Hidegvízes-csappal, illetve toalettel rendelkeznek.
A Drina, mint ismeretes, szép, gyorsfolyású (6-12 km/h), hideg
folyó. Drinán három tavon át evezünk, kb 100 km összesen. A
Száva viszont lassú (3-4 km/h) és 250 m széles.
Több helységben is, pl. Visegrad, Stari Brod, Perućac, Vrhpolje, Mali Zvornik, Crna Bara-ban
lehet van lehetőség szállodában aludni vagy privát szállást bérelni.
A túra a Boszniai Szerb Köztárságból, Visegrádból indul, Szerbiába pedig a Perućac-i vízieőmű
előtt tér be. A Drina innen határfolyó, bal partja a Boszniai Szerb Köztársasághoz tartozik,
amelybe szabályos útlevél és vámvizsgálat nélkül belépni tilos. A túrát mindkét országnak,
Szerbiának és a Boszniai Szerb Köztársaságnak, engedélyezni kell, így a külföldi résztvevők a
bejelentőlapjaikat, személyi adatokkal ellátva, legkésőbb 15 nappal a túra kezdete előtt
kötelesek átadni a szervezőnek.
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A reszvételi díj 20 Eur/fő, ami fedezi a szervezés költségeit.
Szerbiába külföldi turisták érvényes utazási okirattal-útlevéllel léphetnek be. Magyar
állampolgároknak szerbiai és bosznia-hercegovinai tartózkodáshoz vízumra nincs szükségük.
Javasoljuk, hogy Szerbiába, illetve Boszniába személyi gazolvánnyal lépjenek be, mivel az
eljárás így sokkal egyszerűbb (de lehetséges útlevéllel is) A külföldi gépkocsiknak BosniaHercegovina területén a zöld kártya kötelező.
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Az étkezés egyéni szervezésű. A résztvevők sátort, takarót, megfelelő öltözéket (esőkabátot,
sapkát), lábbelit, mentőmellényt hozzanak magukkal. Minden résztvevőnek kötelező a hajó
szállító kiskocsi. A túra szárazföldi támogatása (kocsikiséret) engedélyezett, sőt ajánlott.
A túrázók az indulópontra saját szervezésben érkeznek. A szervező Beli Potoktól (Belgrád
külvárosa) Ustipračáig 20 személyes illetve utánfutóval
szállítja a résztvevőket, csónakokat és felszerelést. A
fuvardíj 50 EU/fő. A létszám korlátozott. Az érdekeltek
jelentkezzenek és fizessék be az előleget a minibusz
helyfoglalására.
Mielőtt kilépünk Szerbiából, Visegrád felé, az út egy nemzeti
parkon keresztül halad, ahol 100,00 din. ökológiai illetéket
kell fizetni a személygépkocsikra, valamint a 8+1
minibuszokra. Az autobuszokra ez az illték 350,00 dinár.
Minden táborhely gépkocsival megközelíthető. Eső esetén Stari Brod táborhely előtt 2 km
szilárd úton ajánlatos hagyni a gépkocsit.
A résztvevőnek kötelező az életbiztosítás.
Indulás előtt minden résztvevő köteles egy nyilatkozatot írni, saját anyanyelvén, hogy tud
úszni, hogy egészséges, hogy nem fog alkohol vas más pszichoaktív szerek hatása alatt
evezni, hogy a túrán saját költségén vesz részt, hogy rendelkezik életbiztosítással, hogy
van mentőmellénye és azt használni is fogja, hogy a csónakjának vannak légzsákjai, hogy
az evezőlapátokat a csónakhoz köti, hogy csoportban evez és betartja a szervező
utasitásait.
Indulás előtt a résztvevő nemzetek kinevezik vezetőjüket, a szervező pedig általuk kommunikál
a résztvevőkkel.
Indulás előtt a szervező és a résztvevők technikai megbeszélést tartanak, amikor minden
résztvevő megkapja az eseménynaptárt, sapkát, öko-táskát és a túra pólóját.
A szervező egyetértésével résztvevők csatlakozhatnak, illetve kiszállhatnak a túrából a kijelölt
táborhelyeken.
Felhívnánk figyelmüket a következő látnivalók megtekintésére: Zlakusa falu, Terzića avlija,
Vavedenje, Vaznesenje és Jovanje kolostorok az Ovčarsko-Kablarska szorosban. Mokra Gora
(Drvengrad-Emir Kusturica), Dobrun és Draževina kolostorok.
A gyülekező Ustipračan lesz, szombat, 2017 . april 29-én 19:00 óráig, majd sátorverés, stb.
következik.
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Visegrád: A táborhely a Sportközpontnál van, kb. 600 m a Drinától, a Rzav folyó partján.
Toalett, víz, zuhanyzók találhatók a táborhelyen.
Stari Brod: Etno stilusban berendezett kemping, étteremel, (víz, toalett). Vegyesbolt a
környéken nem létezik. Bungaló bérlése lehetséges.
Perućac: Útlevélellenőrzés a parton 17 óráig..
Az útlevél ellenőrzés után, kiemelés a jobb parton, a vízierőmű és a „Jezero” száloda előtt. A
csónakokat el kell vinni 1500 métert a táborhelyre, a munkás barakkokhoz. „Vrelo” étterem
mellett lévő fizetős táborhelyet is lehet használni. Víz és toalett a szállodában van. Lehetőség
van a „Vrelo” vagy „Jezero” szállodákban is aludni, >2 km. Szállás lehetséges bungalókban és
privát elhelyezésben, Hotel ''Vrelo'' >2 km.
Rogačica: a kemping egy nagy mezőn van a folyami mocsár melett. Viz, WC, tus. A közelben
nincs bevásárlási lehetőség. A Rogacica folyó torkolata meglepetés a regatta összes
résztvevőjének.
Vrhpolje: ÚJ KEMPING . Vigyázat , a kiszállás veszélyes. Van egy beton rámpa, de a folyó
ezen a helyen nagyon gyors. A kiszállási hely meg lessz jelölve 1000, 600, 300, 150 méterrel a
cél előtt. A cél előtt kérjük a csónakok között tartsanak minimum 150 m távolságot.
Vásásárlási lehetőség 6 km-re Ljuboviján. A kemping területén viz, WC és egy jó étterem
található.
Lehetőség van éjszakai szállásra etno stilusú bungalókban.
Mali Zvornik: Csónakok átemelése Mali Zvornik előtt.Kirándulási lehetőség: Ha lesz
érdeklődés, lehetséges látogatás Szerbia legrégibb vízierőművéhez, valamint a Karadjordjević
dinasztia földalatti városába. A község képviselői, illetve a halvédelmi szolgálat várja a
túrázókat. A melegvízzel, toalettel ellátott táborhely a városban, a labdarúgó pályán van.
Crna Bara: : Kijárat a strandon.
A tábor a egy etno étteremnél, a mezőn, egy elhagyatott motel mellett van, 500m a parttól. Víz
a szomszédos bírtokon van. Boltig 1km van.
Sremska Mitrovica: Kikötés és a tábor a „Val” kajak-klubban van, ahol van víz, toalett és tus.
Éttermek, üzletek 400 m-re a városközpontban.
Másnap reggel, városnézés idegenvezető kiséretében. Tudnivaló, hogy Sremska Mitrovica 10
római császár szülővárosa.
Ezek után hazaindulás.
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Bejelentkezés és részletes információk a szervezőnél.
A túra szervezői
a szerb TID evezősei
26.01.2017.
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