
mapka sjezdu
15. roèník

otevøení a sjezdu Odry 

  21.3.- 22.3.2020

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.

Možnost pùjèení lodí:

www.campanulapujcovna.cz

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 30,-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 Loučkách u autobusové 
zastávky, nebo u mostu
    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. 

ORGANIZÁTOØI

Více informací na níže uvedených 

telefonních èíslech nebo webových adresách 

tel.: 596 134 771, 733 610 333

 731 600 333

www.jooonyyy.pl 

www.campanulavodaci.cz

POZOR!

NEBEZPEÈNÉ JEZY 

BEZ ZÁCHRANY!!!

 V ÚSEKU OKOLO ODER 

JSOU ÈTYØI 

10. Nedělní program, od 11 do 13°°, dle počtu
   účastníků
11. Mikro bar v cíli: čaj, rum, guláš...  

KČT Moravská Ostrava

KČT Moravská Ostrava

podpořili



Sjezd Odry je souèástí akcí 

"Kalendáøe vodáckých akcí MS kraje na rok 2020" 

Akce se koná s podporou Moravskoslezského kraje 

PROGRAM 

Sobota 21.3.
10:00 - sraz a prezentace úèastníkù na parkovišti u Maria skály a hromadný odjezd na místo startu. 

- z dùvodu úzké cesty bude provoz regulován cca po 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)

Nedìle 22.3.
10:00 - hromadný sjezd øeky

POZOR

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)

UPOZORNÌNÍ - záchrana na jezu bude zajištìna v èase 10:00-13:00hod. a provoz po lesní cestì bude

v èase 9:00-11:00hod. (povoleno Lesní správou)

**časy jsou orientační mohou se změnit dle počtu účastníků 

Možnosti ubytování: 
v hotelu "U Maria skály"  www.mariaskala.ic.cz 

Vodní Mlýn Wesselsky www.vodnimlyn.cz

              Další vybrané vodácké akce pro veøejnost v roce 2020 
28.-29.3.   Ostravice (Šance) 
18.-19.4.   Otevření a sjezd Moravice,  /memoriál M. Bujnocha/ (Kružberk) 
25.4.        Otvírání ostravských řek  (OVS) ceremoniál na soutoku řeky Lučiny s Ostravicí
9.-10.5.    Májová Moravice (Kružberk)
06.06.       Sprint triatlon v Ostravě
30.5.        Jarní  kanoistické sjezdy na Moravici (Podhradí)
29.8.        Moravice - letní kanoistické sjezdy (Podhradí)
19.-20.9.  Rozloučení s Moravicí (Kružberk)

26.-27.9.  Ostravice  min 12 m3/s od 9°° do 13°°(první ročník závodu ČSK)
17.10.       Zamykání Ostravice a Ostravských vodáckých stezek na soutoku Lučiny a Ostravice

.

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy 
České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady 

ohleduplně  
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