MAPA SPLUTÍ

55. ročník dubnových trampských sjezdů a 25. ročník
memoriálu M. Bujnocha (Admirála)
18. – 19. 4. 2020
konání podmíněno dobrou hydrometeorologickou situací

od přehradní hráze Kružberk, z Podhradí u Vítkova do Žimrovic
nebo do Branky nad Moravicí
Voda se bude vypouštět z přehradní hráze Kružberk
v sobotu i neděli od 7:00 do 11:00 hod.
Informace:
okct-m-o-cz.webnode.cz/

www.campanulavodaci.cz

Pořádají:

Spojení na zdravotní a záchrannou službu:
731 600 333
Za nástup a výstup mimo uvedená místa nenese pořadatel odpovědnost a
účastníci se vystavují možnosti postihu.

PROPOZICE
Akce na Moravici jsou součástí „Kalendáře vodáckých akcí
MS kraje na rok 2020 “

Pod záštitou měst a obcí mikroregionu
Moravice
a města Hradec nad Moravicí

Prezentace účastníků:
7,00-11,00 hod. před zahájením sjezdu v obou termínech pod přehradní
nádrží Kružberk a Podhradí u Vítkova, odpoledne pod vyrovnávací
hrázkou v Podhradí u Vítkova.
Povinné vybavení: vesty, lodě zajištěné proti potopení
Ubytování účastníků na vlastní náklady:
- Zálužná, U Brodu, tel.: 731 092 604
- autocamp v Podhradí u Vítkova, 731 485 665
- areál Dobré pohody – pokoje + stanování - 603 562 636
Doprava:

vlastní, po sjezdu jede autobus veřejné dopravy z Branky na
Podhradí po oba dny v 14:29 hod. a 14:43 hod. Případně do
Kružberku s přestupem v Melči

Popis: - sjezd horního úseku řeky Moravice v úseku Kružberk - Podhradí
- sjezd dolního části řeky Moravice v úseku Podhradí - Hradec
- možnost sjezdu po vodě až k jezu v Brance nad Moravicí

Startovné: 30,-Kč od účastníka, hotově při prezentaci. Účastník obdrží
účastnickou pásku. Na vodu se účastník může vydat po zaplacení poplatku
podle svého uvážení, nejpozději půl hodiny před zastavením průtoku vody.
Upozornění: Na několika místech budou obce vybírat 40,- za vjezd a
parkovné u řeky. Od obce Kružberk je silnice uzevřena na hráz. Pod
hráz se dostanete autem tedy jen ze strany od obce Staré Těchanovice
Organizátorem sjezdu je OKČT Moravská Ostrava a Campanula vodáci,
Nádražní 116, 702 00 Ostrava, informace 596 134 771, mobil 731600333

JEZY V PODHRADÍ A BRANCE – ZÁKAZ SJEZDU!!!

Po dohodě s majiteli se stanovují se dále uvedená nástupní místo
a výstupní místa:
- pod hrází Kružberk a u restaurace Velké sedlo
- v obci Kružberk u točny autobusů
- v Jánských lázních u jezu Na Rosolech
- u mostu v Podhradí u Vítkova
- točna pod hrází vyrovnávací nádrže Vítkov Podhradí
- Žimrovice – výstup před a pod jezem Branka u Opavy, vpravo před jezem, občerstvení
- vpravo i vlevo pod mostem v Brance u Opavy, občerstvení
Upozornění: bude vypouštěno 15m3 vody. Sjezd je proto vhodný pro
kanoe i rafty. Od hrázky na Podhradí se průtok zvýší o 2,5 m3/s. S
ohledem na vývoj počasí je nutno počítat se změnami průtoků v
důsledku přítoků. Registrovaní účastníci obdrží přesnější informace.

