WELKÁ WODÁCKÁ POUŤ 2010
Předběžný plán
Sobota 7. 8. 2010
10:00
Pouštění vody, začátek průběžných soutěží
10:30
Volné ježdění
11:00
Ukázky záchrany na divoké vodě.
11:30
Soutěž v hodu házečkou
12:00
AIR RODEO – 1 kolo
12:30
Ukázka záchrany – simulace převrácení raftu
13:00
HEAD TO HEAD
13:30
Sjezd kanálu na vodních lyžích, Robinsonova plavba
14:00
FINÁLE AIR RODEA
15:00
Vyhlášení výsledků, tombola
Od 17:00
Program na zahradě hospůdky Veselý statek, Vír 18, naproti hasičské zbrojnice.
Posezení na Veselém statku. Promítání a přednášky na téma Černá Hora očima vodáků. K tanci a
poslechu celý večer hraje vodácká kapela ZADÁCI.
Upozornění: V programu mohou nastat (a pravděpodobně nastanou) drobné nebo větší změny 

Neděle 8. 8. 2010
Volné splutí z Víru třeba až do Brna. Vyrovnávací nádrž Vír II začne vypouštět v 10 hodin

Na co se můžete na letošní Welké Wodácké Pouti těšit?
Průběžné atrakce: Rafting pro veřejnost, Sázková kancelář, Koutek pro děti, První pomoc –
resuscitace, Testcentrum pevných i nafukovacích lodí.
Hlavní soutěže: AIR rodeo, Head to head, Hod házečkou

Co je co?
Sázková kancelář: Každý účastník obdrží v rámci vstupného 3 VK (Vírské koruny). Tyto Vírské koruny
je možno vsadit v sázkové kanceláři na zveřejněné sázkové otázky (zveřejněny budou na místě
nejpozději v 10:00 hod) Na každou otázku bude jen jedna správná (avšak předem neznámá) odpověď
ANO nebo NE. V případě výhry se počet Vírských korun zdvojnásobí, v případě prohry propadají
pořadateli. A hlavně – vsazené (vyhrané) Vírské koruny snadno proměníte na lístky do tomboly
v poměru 1:1. Pozn.: Vírské koruny i lístky do tomboly lze zakoupit za 10 Kč.

Rafting pro veřejnost: svezte se zkušeným průvodcem na raftu. Vhodné i pro děti. Veškeré vybavení
zapůjčíme na místě.
Testcentrum: využijte jedinečnou možnost vyzkoušet spoustu typů lodí na jednom místě.
Robinsonova plavba a sjezd kanálu na lyžích: překvapení 
HLAVNÍ SOUTĚŽE – TROJBOJ:
1. Hod házečkou - Soutěž hod házečkou bude probíhat na ostro, tzn. lovením plaváčků z řeky
v daném úseku. Systém je jednoduchý... vylovíš – postoupíš, nevylovíš – vypadneš.
2. Head to head – Soutěž dvojic na nafukovacích lodích. Vystartují dvě lodě, rychlejší vítězí a
postupuje, pomalejší vypadává.
3. AIR rodeo - Soutěž dvojic na nafukovacích lodích. Účelem je vydržet co nejdéle ve vodním
válci a především – pobavit publikum. Hodnotí se styl, rozhodčí jsou vybráni z řad diváků.
POZOR!!! Všechny hlavní soutěže se hodnotí jako trojboj, tzn. celkovým vítězem se stává
nejúspěšnější dvojice ve všech třech disciplínách.
Ceny: Všichni účastníci trojboje obdrží poukázku na pivo a klobásku. Vítězové jednotlivých disciplín
obdrží lístky do tomboly, celkový vítěz obdrží hodnotnou cenu.

Co bude k jídlu?
Během programu u vody i odpoledního posezení je zajištěno běžné „pouťové“ občerstvení (klobásky
od pana Dohnálka, Pivo Černá Hora, limo, gulášek atd. atd.)

Kde je možnost přespat?
Ve stanu nebo pod širákem pod hrází, pod stolem na Veselém statku nebo po dohodě v ubytovně ve
Víru (tel.: 737379981).

Co to bude všechno stát?
Víkendové slosovatelné vstupné 100 Kč, děti a mládež do 15 let zdarma. V ceně je sobotní i nedělní
splutí, zapůjčení lodí, testování lodí, raftování pro veřejnost, bohatá tobola, odpolední promítání i
večerní tanečně poslechový koncert skupiny Zadáci.

Upozornění:
Každý účastník se účastní akce na vlastní nebezpečí. Do přírodního slalomového kanálu je vstup
povolen pouze s vestou a přilbou. Průjezd zákazem vjezdu v obci Vír je na uvážení každého řidiče.
Riziko kontroly je dle vyjádření místních znalců menší než minimální.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme příjemnou zábavu 
Dotazy a informace: Tomáš Telecký 604 694 561.

