Каяк клуб ‘’СРЪБСКИ ГРЕБЦИ’’
Савеза бораца 50а 11223 Бели Поток Србија
00381 (тел / факс:11 3907123), (мобилен: 64 3495193)
E-mail: tidejan@gmail.com; www.srpski-veslaci.org.rs

21-ти ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ПОХОД НА ИМЕТО НА
ВИТОМИР ДИЗДАРЕВИЧ – АДМИРАЛ КУК
ДРИНСКО - САВСКА КАНУ - КАЯК РЕГАТА
На реките Дрина и Сава, от гр. Вишеград до гр. Сремска Митровица, за времето от 25.04.
до 02.05.2020 година, „Сдружение на сръбските гребци от ТИД” организира 21-ти
Възпоменателен поход на името на Витомир Диздаревич- Адмирал Кук – Дринско-Савска
кану-каяк регата.
Броят на участниците, поради ограничения капацитет и изискване за компактност на
групата, е определен на максимум 100 човека.
Регатата не е подходяща за начинаещи гребци, без опит.
Началото на похода е от историческия мост във Вишеград, по Перучацкото езеро на река
Дрина.
Дрина е хубава, бърза (6-10 км/час), зелена и студена река. По течението на Дрина се гребе
през два язовира с дължина около 87км. Сава е по-бавна (3-4 км/час) река , широка на места
повече от 250 м.
Лагерите са разположени близо до заведения за
хранене, мотели и магазини. При всеки лагер
има чешма със студена вода, тоалетни.
В отделни места –Вишеград, Стари брод,
Перучац, Любовия, Мали Зворник и Сремска
Митровица – е възможно настаняване в хотел
или частни квартири.
Регатата тръгва от Вишеград – Република
Сръбска от Босна и Херцеговина, а пред
стената на язовир Перучац преминава в
Република Сърбия.
След това, до устието на Дрина в Сава, реката е погранична, като на левия бряг е
разположена Република Сръбска, на чиято територия е забранено да се излиза без контрол от
полиция и митничари.
За организирането на гребен поход в пограничната зона трябват разрешителни от: полиция,
гранична полиция, речна полиция, митница, речно капитанство.
Поради това, всички участници в похода, трябва да представят на организатора данни от
лични карти или паспортите си, най-късно до 15 дни преди началото на проявата, като ги
изпратят по Е-mail по следната форма:
Нo
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Всеки български участник заплаща стартова такса 10 (десет) евро, платими на старта в брой.
Всеки участник осигурява сам прехраната си на похода.
Всеки участник трябва да има бивачна екипировка, подходящо облекло за дъждовно и
студено време и спасителна риза.
Всеки участник трябва да има индивидуална или колективна застраховка.
Всеки участник трябва да има колесар за лодката си.
Всеки участник подписва декларация преди старта на родния си език че:
- знае да плува
- няма здравни проблеми
- няма да гребе под въздействие на алкохол или други психоактивни субстанции
- участва в гребния поход на свой риск и за своя сметка
- има застраховка
- има спасителна риза и ще гребе с нея
- лодката, с която ще гребе, е обезопасена с камери против потъване
- греблото ще бъде вързано за лодката
- ще гребе с групата и ще изпълнява указанията на организатора
Преди старта се определят водачи на националните групи, които ще осъществяват
комуникация с организатора.
Транспортът до старта е индивидуален.
Участниците могат да пристигнат със собствени автомобили. Съпровождането на регатата
със собствени автомобили е позволено и желателно, като участниците сами осигуряват
шофьор на придружаващия автомобил.
На сръбска територия, непосредствено до границата с БиХ , пътят преминава през територия
на Национален парк, като за преминаването се заплаща такса 100 дин/лека кола или бус 8+1.
За големите бусове над 8+1 цената е 350 дин. Таксата се събира и в двете посоки, съответно
при напускане на Сърбия в посока БиХ и при влизане в Сърбия от БиХ.
За влизане в БиХ е необходима „Зелена карта“.
Организаторът ще придружава похода с автомобил и ремарке за лодки.
До мястото на лагерите може да се стигне с
автомобил. Само в случай на дъжд, при лагера
в Стари брод, се препоръчва автомобилите да
се оставят на около 2 км. от лагера, до края на
пътя с твърда настилка.
Преди началото на похода ще се проведе
техническа конференция, на която всеки
участник ще получи от организатора,
програма, лепенка и възпоменателна фанелка.
Участниците могат да се присъединяват
попътно към регатата, както и да се изключват
преди края, като информират за това
организатора предварително.
На идване, в района може да се посети село
Злакуса - след Пожега, известно с грънчарство и етно-къща „Терзића авлија“, село-музейхотел Мокра гора и теснолинейка. В Република Српска манастири „Добрун“.
Всички участници трябва да пристигнат на мястото на лагера във Вишеград в събота - до
19:00 часа на 25.04.2020 г.
Ако желаят, участниците могат да пристигнат във Вишеград и в петък, 24.04.2020.

ПРОГРАМА
ден
Дата
Съб.
25.04. до 19:00 ч.
Нед.
26.04. старт
Пон.
27.04. до 09:00 ч.
Вт.
28.04. до10:30 ч.
Ср.
29.04. до 09:30 ч.
Четв
30.04. до 09:30 ч.
Пет.
01.05. до 09:00 ч.
Съб.
02.05. до 09:30 ч.

старт
пристигане
Вишеград (РС)
Стари брод (РС)
Перучац (СРБ)
Връхполе (СРБ)
М.Зворник (СРБ)
Черна Бара (СРБ)
Срем. Митровица

Цел

Бряг

Стари Брод (РС)
Перучац (СРБ)
Връхполе (СРБ)
М. Зворник (СРБ)
Черна Бара (СРБ)
Срем. Митровица
Отпътуване

Десен
Десен
Десен
Десен
Десен
Ляв

км
17
37
55
48
76
45

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Вишеград – Лагера е при спортен център – (спортна зала и футболно игрище) на около 600м
от река Дрина на брега на река Рзав. Има тоалетна, вода и душове.
Добре снабден град. Индивидуално разглеждане на забележителности - ''Андрићград'', ''Каменград''

Стари Брод – Лагера е в уреден къмпинг, в етно стил. Има ресторант, осигурени са тоалетни
и вода. Наблизо няма магазин за храна. Възможно е пренощуване в бунгала.
Перучац – След гранична контрола, до 17h, се излиза на десния бряг преди стената на
язовира, пред хотел „Езеро“. Лодките се пренасят до лагера – ливада, разположена на 1,5 km.
от хотела. На лагера няма осигурени тоалетни и вода. Има възможност за пренощуване в
бунгала, хотела или в къмпинга при ресторант „Врело“ - срещу заплащане. Мястото за
спускане на лодките на следващия ден е на разтояние около 1,5 км под стената на язовира.
Връхполе – Трябва да се обърне внимание на излизането от реката при лагера. Има бетонова рампа,
която слиза до водата, но в този участък течението е доста бързо. Препоръчва се преди мястото на
излизане лодките да бъдат отдалечени на поне 150 м една от друга, за да има време за реакция.
Магазин има на 6 км от лагера в гр.Любовия. В лагера има вода, тоалетна и добър ресторант. Също
така има възможност да се нощува в бунгала в етно-стил.

Тези които желаят, могат да посетят манастира „Соко Град” - 13 км. със собствен транспорт.
Мали Зворник – Лодките се пренасят през шлюза от дясна страна. Ако има желаещи, може
срещу заплащане да се организира посещение на хидро-електроцентралата, която е найстарата подобна в Сърбия или на подземния град на Караджорджеви. Ще ни посрещнат
представители на туристическата организация на общината и представители на рибно
стопанство „Дринско езеро”. Лагерът е на футболния стадион, осигурени са тоалетни и
душове с топла вода, като се дава предимство на жените участнички.
Черна бара – Излиза се на плаж на дясния бряг. Внимавай бързо течение! Място за лагер има
до ресторанта, на ливада на около 1000m от брега. Магазин има на около1000 м. от лагера.
Сремска Митровица – Излизане и лагеруване при каяк-клуба. Тоалетна, вода, душ.
Банкет в ресторант Стара променада на 200m от лагер.
Индивидуална обиколка в музея и по града, в който са родени10 римски императори.
След това отпътуване.
За детайли и подробна информация :
Организатор на регатата
29.12.2019.

