Landes-Kanu-Verband Brandenburg e. V.

Oder-Wandermedaille

– Podminky –

Stát: 10.12.16

Odra je jednou z hlavních řek ve střední Evropě. Její celková délka k ústí Zálivu Szczecinskeho je cca. 860 km, z toho 160 km se skládá z úseku mezi ústí Nisy Lużycke v Ratzdorf
a rozvétvením Zapadni Odry severně od Schwedt, vedoucího podél Nemecko-polské hranice.
Navzdory přijatým v minulém století ruznym opatrenim, pokud jde o regulaci řeky, podařilo se
udržet její téměř přirozený charakter. Odra, díky četným lesům na polské strané, malému
počtu vesnic na své cestě a malé ricni dopravě je velmi zajímavou řekou.
Kanoistika na úseku podél hranice(Ratzdorf-Schwedt) nevyžaduje žádných pasových formalit.
Lodě musí být na vnejsi straně podepsané jménem a prijmenim majitele a jménem, prijmenim
a adresou maijtele uvnitř. Adresu Ize také umistít na vnější straně. Velikost písma je 10 cm
(BinSchStrO § 2.02). Kanoistika v Národním Parku Udoli Dolní Odry i řekou Schlaube musí
být organizována v souladu s přisnými pokyny pro ochranu životního prostředí. Informace o
možných plavbách tohoto typu jsou zveřejnény v programu Německého Veslařského Klubu
(Deutscher Kanu-Verband / DKV).
Medaile je ve tvaru elipsy. Představuje Veslujícího muže a ženu. Kromě toho obsahuje erb
Brandenburgii, nápis „Oder-Wandermedaille” a „LKV Brandenburg” a bílo-červené motivy.

1.

Podmínky
Medaili může získat každý, kdo přeplave jakýkoliv úsek Odry a bude mít dokument, který
to potvrzuje. Medaile má 3 růžné kategorie pro příslušnou déll přeplavaného úseku řeky:
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III

bronzová
střibrná
zlatá

140 km
240 km
480 km

Počítají se úseky
•
•
•
•

celá délka Odry
úsek národního parku Dolní oderské údolí
úsek polského chráněného parku Cedyńsky park krajobrzowy
úsek polského chráněného parku Park krajobrazowy- Dolina dolnej Odry

Každý úsek se počítá jen jednou.
Podmínky pro udělení musí být splněny během jednoho roku a to od 1. října předešlého
roku do 30. září současného roku.

2.

Kritéria pro udélování medailí
O podmínky pro obdržení medailí a formulář, si můžete poprosit písemně na následující
poštovní adrese: Landes-Kanu-Verband Brandenburg e.V. (LKV), Olympischer Weg 2,
14471 Potsdam.
Informace také získáte na kanu-brandenburg.de/oder-wandermedaille.
Vyplněné formuláře musí být předloženy LKV nejpozději do 31.10. K formuláři musí být
přiloženy kopie stran plavební knížky tyčících se přeplavanych úseků, které by měly být
povtrzené. Musí být potvrzené razítkem a podpisem našeho kanoistického klubu.
Pokud někdo nemá knížku nebo pro potvrzení svých úspěchů používá elektronickou
knížku DKV, může umístit razítka i podpisy klubu přímo na formuláři žádosti.

3.

Vyznamenávání
Jestliže někdo splní podmínky jedné ze 3 kategorií, obdrži do konce daného roku medaili,
po zaplaceni členského poplatku 5 Euro. Částka, má být placena na účet Landes-KanuVerband Brandenburg, IBAN:DE51 1605 0000 3502 0015 01, BIC: WELADED1PMB,
stredobrandenburska spořitelna. Do převodu, vypište následující data: OWM, kategorie,
jméno, prijmeni, místo nebo kanoisticky klub.

