Felső - Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület

Dunacsúnyi raft komplexum (SK) – Helenai tavak édesvízi medúza túra (kenutúra)
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B – rajt, beszálló és kiszálló a Dunakiliti Vadvíz kemping
1és7 – jobb kanyar, visszafelé bal kanyar, ne felejtsd el bevenni - 60m3/s alatt a kavicspadot kerülni kell ( kempinginfo )
2 – haladás szempontjából jobbról befolyik a két nagy töltőbukó ág, haladás szempontjából tarts balra
3 – az Ördögszigeti tavak bejáratánál felgyorsul a víz egy rövid szakaszon. Lehet, hogy kell a tolós - húzós segítség.
4 – egy elegáns balkanyar a főmederre a Szigetparti bukón (TE14), túlpart már Szlovákia, de már nincs határ – a személyit azért vidd magaddal
5 – a rafting pályánál a folyásirány szerinti bal parton van kikötési lehetőség, ÓVATOSAN !! – jet -sky-re is lehet számítani, stb.
6 – visszaúton a bejárat ugyanúgy a 4-es pont, 90 m3/s felett használható a 6-os bejárat ( Benda bukó (TE12) - kempinginfó ) – de döcögős !, bejárat után balra a
Helenai tavak bejárata – édesvízi medúza
Túraútvonal: Beszállás és kiszállás a Vadvíz kempingnél – Görgetegi Duna – Szigetparti bukó – Duna - Dunacsúnyi raft pálya – Duna – Benda bukó - Görgetegi Duna
Túratáv, túrakilométer, átemelés, vízállás: 24 km, egész napos , átemelés nincs , vízhozamtól független
Kinek ajánljuk: mindenkinek, az Ördögszigeti tavak bejárata környéki résznél sebes a folyó
Egyéb infó: Dunacsúnyban lehet raftingolni, be kell jelentkezni a szálló recepción (angolul), honlap: WWW.divokavoda.sk, a pálya 2x400 m többször le lehet menni, 1.5 óra
cca. 26 EUR, vezetőt adnak.
A Jónási Duna - ág bekötés felett óvatosan a folyásirány szerinti bal (szlovák) part közelében kell evezni – jobb a kikötés megközelítés és a vicces kedvű szlovák jet-esek
miatt sem árt az óvatosság. Bár a helyzet az utóbbi években jelentősen javult.
A Benda bukón 80 m3/s alatt a hajó alja sziklához érhet – nagy bukfencet lehet ugrani.
Térképhasználat és hasznos tudnivalók








A térképeken átlagos hullámtéri középvízhozam alapján vannak az ágak feltüntetve.
Kis vízhozamnál ( 40 – 70 m3/s ) nem minden ág járható.
Nagy vízhozamnál ( 200 m3/s ) felett az alsó rész egybefüggő vízterület.
A Duna parton 150 m3/s-ig a Dunakiliti duzzasztóműtől Ásványráróig gépkocsival járható út van.
A Duna part és a töltés között keresztirányú közlekedés a Dunakiliti duzzasztónál, a Kőhídnál, a Kristóf hídnál, Dunaremeténél, az Ásványrárói halrekesztői zárásnál,
az Árvai szabályozó műtárgynál lehet.
A térképeken a fehér nyíllal van jelölve a víz folyási iránya és sebessége ( több áthúzás ), piros nyíllal van jelölve a javasolt túraútvonal.
A hullámtéri hidak alatt átevezni tilos. Fokozott figyelemmel hajózzon a Rajkai hallépcsőknél, a Csökös csatornában, a Jegenyési bukón, a Sorjási bukón, az
Aprókövesi zárásnál.
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