
V. SJEZD OSTRAVICE
sobota 23. 6. 2012

V sobotu 23. 6. 2012 se bude
z přehrady Šance pouštět 14m3/s
po dobu závodů Adrenalin Cup
+ 3 hodiny pro sjezd vodáků.

Nástupním místem volného sjezdu je od 13 hod
"kaskáda peřeje" (zahnout za hospodou U Tkáčů
k řece, vyložit věci a auto odvézt na parkoviště
před obchod nebo do Frýdlantu). Převoz z Frýd-
lantu n/O. pod hráz je za 50 Kč/os. Pro ty, co
parkují nahoře u zákazu vjezdu, je převoz pod
hráz za 20Kč/os. Řeka bude volně přístupná
15.min po odjetí posledního závodníka, tzn. na
startu pod přehradou cca 14.30 - 17.30 h.
Čas se může s ohledem
na průběh závodů
posunout!!!

mapka splutí
přehrada Šance (říční km 44,5) –

most ve Frýdlantu n./0. (říční km 34,4)

V době konání závodu není dovoleno
v úseku Šance - hřiště Ostravice splouvání
jiných osob než závodníků podle
§ 16 odst. 1/e zák. 114/92 Sb.
Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů!

PODMÍNKY ÚČAST I
1. Každý jede na vlastní nebezpečí, je zdráv a na sjezd připraven,

loď má zabezpečenu proti potopení, má vestu a přilbu - povinné!
2. Dodržuje nástupní a výstupní místa: od 13.hod kaskáda peřeje,

jez v Nové dědině, Frýdlant u hřiště. Od cca 15hod: u startu pod
přehradou, před hostincem U řeky.

3. Přenese kaskádu Peřeje (WW V), zastaví a prohlédne si jez
v Nové dědině, přenášení zleva - viz přiložená schématická
mapka.

4. Sjezd ukončí u cedule KONEC na mostě ve Frýdlantu n/O.
5. V případě potřeby, např. nehody: na trase pomůže osobě,

která potřebuje pomoc.
Pozor! Akce se pořádá na území CHKO z jehož ochranných podmínek
byla organizátorům udělena výjimka.

Vodní záchrana a pořadatel: 608 911 416

Účastníkem sjezdu se stává ten,
kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami
a stvrdí to zaplacením účastnického poplatku
ve výši 30 Kč (zahrnuje nezbytné náklady na
akci včetně vodní záchranné služby - i ty ji
můžeš potřebovat!)

celoročně 250-350Kč/os/noc
www.mirago.cz

Pálavy půjčíme,
případně i dovezeme

www.mirago.cz

Možnost zapůjčení Pálav a vodáckého materiálu přímo
na místě - rezervace na mirago@mirago.cz


