TERMÍN: pátek 22. až neděle 24 července 2022
KDO: akce je určena jak členům sdružení AZIMUT a také těm,
kteří se vyskytují na ASGARDU, táborech a akcích či brigádách
našeho spolku a případně jejich nejbližším přátelům, druhům a
družkám, ale i jiným kamarádům AZIMUTU
SRAZ a DOPRAVA:
Varianta 1: Pátek 17,00 Kemp Hoštice – Střelské Hoštice

GPS souřadnice kempu: 49.2966653 N, 13.7544442E
18,00 až 19,00 vodácký výcvik pro začátečníky i pokročilé
Varianta 2: sobota 8,00 Kemp tamtéž. Vyzbrojení a vystrojení
účastníků, nakládka vybavení na vlek.
V 9,00 přeprava osob busem na start
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM A TRASA:
Pátek příjezd do kempu – vodácký výcvik pro začátečníky
i pokročilé – večerní posezení u ohně,
Sobota přeprava společným busem na start plavby
Sušice železniční most
plavba Sušice – Střelské Hoštice
23 km
Neděle plavba Střelské Hoštice – Strakonice
21 km
Přeprava společným vodáckým busem do
kempu Hoštice
Změna trasy je vzhledem k počasí, stavu vody i účastníků vyhrazena.
Otava mnohdy bývá v létě bohužel nesplavná. Pokud by k tomu
došlo, poplujeme Vltavu v horním úseku – Vyšší Brod – Všeměry – Český Krumlov.
UKONČENÍ A NÁVRAT: předpokládaný příjezd do cíle ve
Strakonicích je max do 16,30 hodin tak, abychom zpět
v kempu byli do v 17,30 hodin
VYBAVENÍ:
Veškeré vodácké vybavení (kánoe, pádla, konve a pro
neplavce a zájemce i záchranné vesty) dává k dispozici
AZIMUT.
Každý účastník si do akce vezme povinně: boty do vody
(nejlépe staré šněrovací kecky, které nespadnou z nohy, nebo
neoprenové boty) plavky, ručník, kompletní převlečení na
plavbu „cvaknutí“. Pro případ horšího počasí neškodí
šusťákový komplet a pláštěnka a nepromokavá čepice. Doporučujeme brýle proti slunci, krém na opalování, šátek či
čepici na hlavu. Také není od věci si vzít něco na pití. Toto vybavení je možno vzít s sebou do plavidla. Uložíme je
do igelitového pytle a barelu, takže se nenamočí. Ostatní vybavení si vezměte dle úvahy a potřeby.
NOCLEH: na veřejném tábořišti ve vlastních stanech a
spacích váčcích (karimatka se také hodí).
CENA: Pouhých 300,- Kč – pro ty z vás, kteří jsou
aktivními členy sdružení AZIMUT. Tedy automaticky
všichni, kteří jezdíte jako vedoucí na Tábor pohádka,
nebo na brigády.
Pro všechny ostatní je pak cena 800,- Kč
Servis akce následně ZAHRNUJE: kompletní vodácký
materiál, dopravu materiálu na start a zpět, převoz
materiálu po kempech.
Servis NEZAHRNUJE: dopravu osob na start a z cíle,
kempovné, stravování a pití
KDO SE CHCE ZŮČASTNIT: - vyplní přihlášku na akci (v příloze) a pošle jí na email info@azimut8.eu
- kdo se chce zúčastnit, jako člen AZIMUTU vyplní ještě přihlášku do sdružení a také jí pošle na email
- pošle na účet 5774310267/0100 poplatek na akci. Jako variabilní symbol uvede datum narození. Pokud bude platit
rodič za víc osob, zvolí datum nejstaršího z přihlášených.
Počet účastníků je omezen kapacitou vleku. Dvanáct lodí = max 24 osob. Kdo dřív přijde…..
Admirál plavby Wiki

