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20-то ЮБИЛЕЙНО РОТАРИАНСКО ПЛАВАНЕ ПО р. ЯНТРА С КАЯЦИ 
 

ПОКАНА 
 

 
 
 
Скъпи приятели, 

 
Имаме удоволствието да поканим всички ротарианци, членове на техните 

семейства и партньори, членове на Ротаракт и Интеракт, които имат отношение към 
водните спортове, общуването с природата и ценят релакса и веселието, на 
традиционното наше спускане с туристически каяци по р. Янтра.  

Празнуваме годишнина: спускането  ще е 20-то по ред и ще се проведе на 28 и 29 
май 2022 г. Отново ще бъде връчена преходната купа на Дистрикт Гуверньора!  

 
По традиция, спускането и през 2022-та ще бъде и фондонабирателно. Всеки 

участник, със заплащане на таксата участие, ще подпомогне и проекта на РК “РУСЕ 
ДУНАВ”: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНАТА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА 
ЧРЕЗ ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА“.   
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Програма: 
 
27 май, петък - / само за желаещите! / 
Пристигане след 15.00 в с. Беляново /на р. Янтра/: събиране и подготовка на 

другарска вечеря. За този извънреден ден, организаторите не осигуряват вечеря. Всеки се 
включва в приготовленията и участва с провизии. 

  
28 май, събота 
10.00 – събиране на участниците при бента на с. Долна Студена /на р. Янтра/; 
10.30 - 11.30: инструктаж и обучение на плаващите за пръв път. Шофьорите 

закарват колите до с. Беляново. Връщат се с бус на организаторите; 
11.30  - 16.00: плаване до с. Беляново; 
16.00 – 19.00:  свободно време и подготовка на празничната вечер; 
 След  19.00 ч.: официална част и вечеря на приятелството с вино, скара и много 

емоции. 
 
29 май, неделя 
08.30 – закуска в бивака; 
09.30 - 10.30 – шофьорите закарват колите до с. Кривина. Връщат се с бус на 

организаторите; 
10.30 - 13.00 – спускане до с. Кривина – устие на р. Янтра;  
13.30 – закриване на плаването и отпътуване на участниците. 
 

Нощувки:  
 
Може да се ползват стаи в реновирани селски къщи в Беляново с базови битови 

условия и повечето – със споделени бани. Цена на стая за вечер: 35 лв. На този етап сме 
осигурили 6 стаи и ще се запазват по реда на заявките и внесените такси! 

 
При желание, всеки може да си организира нощувки и в хотел в Свищов (24 км - 25 

мин.) или гр. Бяла (27 км - 30 мин.). Пътят Свищов – с. Беляново е реновиран скоро. 
Нощувката може да 

бъде и на палатки, 
осигурени от 
организаторите в двора на 
селска къща. Има 
възможности за ползване на 
тоалетна и  душ.  
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Цени за участието: 
1. Ротарианците, техните съпруги и приятели, заплащат по 130 лв. за участие 

на човек.  
2. Членовете на Ротаракт участват срещу 90 лв. 
3. Членовете на Интеракт, както и децата на ротарианци, участват срещу 60 лв. 

стартова такса. 
 

Забележка: 
 
Организаторите осигуряват: 
1.  Лодки, гребла, спасителни жилетки, палатки, водачи, логистика по маршрута за 

материалната част.  
2.  Празничната вечеря в събота, закуската в неделя и общото бивачно осигуряване 

в с. Беляново. 
 
Всеки осигурява сам: храна  и течности за останалата част от плаването; 

индивидуален спален чувал, ако нощуват на палатки; достигането до началото и 
тръгването от края на маршрута; дрехи /дъждобран/; репеленти срещу комари; плажно 
масло; подходящи обувки, които могат да се мокрят и изкалят (сандали, маратонки или 
други); слънчеви очила и шапка; други индивидуални принадлежности, необходими за 
туризъм. 

 
Срок на записване, със заплащане на таксата – до сряда, 18 май 2022 г. 
 

За допълнителна информация: 
 
Явор Асенов – 0887 621 994  
Ръководител на плаването и Паст Президент на РК „Дунав-Русе” 

 

 


