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Jarný splav tatranských riek
 2019

V roku 2019 sa uskutoční  už 47.  ročník akcie  Jarný splav Tatranských riek (predtým - Plavba
víťazstva), ktorý sa zvyčajne koná za príjemného jarného počasia na riečkach naplnených topiacim
sa tatranským snehom.

Dátum: 4. –  5. 5. 2019 (sobota, nedeľa) 
Usporiadateľ: Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice
Miesto: Vysoké a Nízke Tatry a okolie, rieky Belá, Váh, Čierny Váh, Bialka, Biela

(obtiažnosť WW1-4)
Vedúci akcie: Ladislav Cechlár, Tel. 0905 931010,  cechlar@micronic.sk

Program:
• 4.5. o 10:00 - Zraz účastníkov pri kolibe (Červený kút)  pod Kráľovou Lehotou.  Následne splav

Čierneho Váhu a Váhu od priehrady alebo od Svarína, podľa stavu vody.
• 4.5. popoludní - Po výdatnom obede v kolibe sa presunieme na Belú.
• 5.5.  Presunieme  sa  na  Bialku.  Zraz  bude  o  9:00  na  sútoku  Javoriny  a  Bielej  vody.  Program

dohodneme na mieste. Ak bude voda, dáme po Bialke možno aj Bielu alebo Rieku.

Program je vodácky, ambiciózny, na nikoho sa nikde nečaká, komu sa nehodí, nech si urobí iný
program  alebo  sa  pridá  na  trase.  Priebežné  info  na  mojom  telefóne.  Ak  bude  pekné  počasie,
môžeme niečo opiecť v sobotu na Belej pri obchode, ktorý je pri Kokavskom moste. V nedeľu po
splave nás čaká kulinárska lahôdka „Litvorový stav“ v Bialke.

Kto potrebuje ubytovanie, môžete volať Maťa Gánovského 0907 998511.
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Doprava počas akcie bude organizovaná mikrobusom s vlekom, aby sa zjednodušila preprava a
osobnými autami účastníkov. Prihlásiť sa je potrebné mailom alebo telefonicky. 

Každý účastník  vzhľadom na  obtiažnosť  riek  musí  mať  okrem lode  s  chytacími  okami  prilbu,
plávaciu vestu, hádzačku, neoprénové oblečenie do studenej vody, spoľahlivé popruhy na uviazanie
lode, vaky proti potopeniu lode (aj predný). Účastníci štartujú na vlastné nebezpečie.

Copyright © 2019 Ladislav Cechlár 2


