
Airtex s.r.o. – půjčovna a výroba nafukovacích člunů Kulta, www.airtex.cz
Laminex s.r.o. – výrobce českých pádel TNP, http://www.tnp.cz/
K-Gear – český výrobce vodotěsných obalů pro vodáky, turisty, motorkáře, http://www.k-gear.com/

Akce se koná za podpory města Břeclav

BŘECLAVSKÉBŘECLAVSKÉ 
PÁDLOVÁNÍPÁDLOVÁNÍ 

z

Břeclav  
neděle 17. 6. 2012, 17. 6. 2012, od 13. hod., 
řeka Dyje pod břeclavským splavem Nultý ročník věnovaný vodáctví 

a pádlovacím sportům Vstupné: ZDARMA

MEZIMEZI
MOSTYMOSTY

13:00 – 14: 30 – pod břeclavským splavem

•  projížď ky  a testování různých plavidel
•  bude možnost si vyzkoušet nafukovací čluny Kulta, rafty, 
 různé rekreační kajaky, kajak na extrémní divokou vodu, mořský kajak atd.
•  proběhne představení a instruktáž nového vodního sportu S.U.P. – STAND UP PADDLINGu, 
 čili pádlování ve stoje na prkně
•  k dispozici budou zdarma k vyzkoušení paddleboardy zn. BIC
•  dovednostní soutěž v pádlování na SUP, hlavní cena SUP pádlo TNP od českého výrobce Laminex a.s.
•  pádlovací soutěž na kajaku o pádlo TNP Borr
•  soutěže v hodu házecím pytlíkem o cenu házecí pytlík Smart od fi rmy K-Gear
 ukázky vodní záchrany

14:30 – 15:30 – hromadné splutí účastníků – spanilá jízda centrem města

•  na splutí je možno si dopředu rezervovat místo v lodi (raft, kajak, kánoe, SUP)
•  za splutí účtujeme symbolický poplatek 50 Kč/osobu, děti do 12 let zdarma
•  splouvá se trasa od splavu po „Vídeňák“, 
•  účastníci mladší 18 let jsou povinni 
•  mít plovací vestu

u, děti do 12 let zdarmaúčtujeme s mbolick  poplatek 50 Kč/osobuúčtujeme me symbolický poplata spplutí p í ú p p k 50
„Vídeňák“, o „Vte trasaplouvá se trasa od splavu po „pploplo e tras po „V k“

ovinni u povčastníci mladší 18 let jsouastníci mladší 18 let j u 
mít plovt lovací vestu
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