ASSOCIATION OF SERBIAN PADDLERS OF THE TID
Asociácia srbských vodákov TID
Saveza boraca 50a, 11223 Beli Potok, Srbija
mobil: ++381 64 3495193 E-mail: tidejan@gmail.com www.srpski-veslaci.org.rs

18. ročník memoriálu Vitomir Dizdarevic – Admiral Kuk
Regata Drina – Sáva
V dňoch od 29.04. do 07.05.2017 organizuje Asociácia srbských vodákov TID na
riekach Sáva a Drina, 18. ročník memoriálu Vitomira Dizdareviča - Admirál Kuk, regatu
Drina - Sáva.
Počet účastníkov je limitovaný z dôvodu kapacity táborísk na 80. Všetky táboriská sú
situované v blízkosti reštaurácií a supermarketov. Voda a sociálne zariadenia sú k
dispozícii.
Splav sa nedoporučuje vodákom, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti !!!!!
Drina je prekrásna, rýchla (6-10 km/h), zelená a studená rieka. Drinou pádlujeme
cez dve jazerá v dĺžke okolo 87 km. Sáva je pomalá (3-4 km/h) a široká 250m.

Splav začína vo Višehrade v Srbskej republike - Bosna a Hercegovina na rieke Drina a
pred hrádzou Peručac sa vystupuje na pravý breh a vstupuje sa do Srbskej republiky. Tu
sa vykoná pasová kontrola. Rieka Drina pri obci Crna Bara vyúsťuje do rieky Sáva.
Rieka Drina je hraničnou riekou. Jej ľavý breh patrí od Kamenice Republike Srbskej Bosna a Hercegovina, pravý breh Srbskej Republike. Výstup na ľavý breh je zakázaný
bez colnej a pasovej kontroly. Všetci účastníci sú povinní poslať svoju prihlášku
najmenej 15 dní pred štartom regaty.
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Stravovanie je individuálne. Všetci účastníci si musia priniesť svoje vlastné kempingové
vybavenie (stany, spacie vaky, prikrývky a pod.), vhodný odev (pršiplášť, čapica a pod.),
záchranná vesta je povinná. Každý účastník musí mať životné poistenie.
Každý účastník musí mať vozík pre čln.
Účastnícky poplatok je 20 € na osobu pre záujemcov zo Slovenska a Českej republiky.
Každý účastník podpíše pred štartom regaty vyhlásenie vo svojom materinskom jazyku,
že vie plávať, nemá zdravotné problémy, má životné poistenie, vlastní záchrannú vestu
a má v úmysle ju použiť. Loď, ktorú použije musí mať vzduchové priehradky, veslo
prichytené k lodi, bude sa držať skupiny a bude počúvať organizačné pokyny.
Všetci účastníci dostanú úplný program regaty a tričká.
Presun na štart je individuálny.
Do táboriska sa môže prísť autom. Doporučuje sa, aby s autami sledovali splav.
Každé auto musí mať vlastného šoféra – zabezpečit šoféra.
V prípade zlého počasia je nutné odstaviť auto na pevnej ceste 2 km pred kempom Stari
brod.
Pred splavom doporučujeme navštíviť: Etno dedinu Emira Kusturicu-režiser, ''Mokra
hora'', úzkokoľajnú železnicu, kláštor ''Dobrun''.
Zraz účastníkov je vo Višehrade v sobotu 29.04.2017 o 19:00.
Účastníci môžu prísť do kempu v piatok 28.04.2017.
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29.04. do 19:00
30.04. o 09:30 štart
01.05. о 09:30
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03.05. o 09:30
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07.05. o 10:00
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Sremska Mitrovica
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Višehrad: Kamp pri Športovom centre a futbalovom štadióne. Toalety, teplá sprcha
a voda. Stretnutie so starostom mesta a riaditeľom cestovnej kancelárie.
Stari Brod: Tábor v etno kempe s reštauráciou, toalety a voda.
Perućac: Hraničná kontrola sa vykoná po výstupe na pravý breh pred priehradnou
hrádzou, pred hotelom ‘‘Jezero‘‘. Toalety a voda sú zabezpečené v hoteli. Je možnosť
prenocovania v chatkách, v hoteloch ‘Jezero‘‘ a ‘Vrelo‘‘, 1,5 km od miesta, kde sa
vstupuje do kempu pod hrádzou.
Rogačica: Kemp je na veľkej lúke pri riečnom bare – flus bar. Voda, toalety a sprcha sú
k dispozícii.. Obchod v blízkosti nie je. Ústie rieky Rogačica. Prekvapenie pre všetkých
účastnikov.
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Vrhpolje - etno dedina: Nový kemp! Treba dávať veľký pozor na výstup z vody. Existuje
betónová rampa, ale rieka je veľmi rýchla.
1 km pred cieľom bude na brehu tabuľa a potom ďalšie na 600m, 300m a 150m.
Pred cieľom odporúčam, aby boli člny od seba vzdialené minimálne 150m.
Obchod je vzdialený od kempu 6 km.
V kempe je voda, toalety a dobra reštaurácia.
Do kempu vedie asfaltová cesta.
Pri kempe je možnosť ubytovania (chalupa - chata v etno štýle).
Mali Zvornik: Keď bude záujem návšteviť najstaršiu vodnú elektráreň, privítajú nás
zástupcovia magistrátu a Turistickej organizácie. Kemp na futbalovom štadióne, spoločná
teplá sprcha a záchody sú k dispozícii. V sprche sa dáva prednosť ženám!
Crna Bara: Vystupuje sa na pláži. Kemp pri etno reštaurácii, na lúke 500 m od brehu.
Do obchodu 1km.
Sremska Mitrovica: Vystupuje a táborí sa pri kajak klube ''Val'', toalety a voda k
dispozícii. Do obchodu a reštaurácie v centre je 400 m.

Podrobnosti a organizácia účastníkov.
Organizácia regaty Srbskí veslári TID
26.01.2017.

