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РИБЉА ЧОРБА, ГУЛАШ, ПАСУЉ...

Удружење наутичара ЛАЂАРИ  је 
невладина и непрофитна организација. 

Циљеви Удружења су: 

- популаризација наутике у Србији, 

- промоција наутичког туризма у 
   Србији, 

- едукација грађана о важности 
   очувања животне средине у циљу 
   даљег развоја наутике 

- едукација, размена информација и 
   унапређење рада институција и 
   лица у циљу развоја наутике
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Билтен

ДАН САВЕ
04 Наутички рели Сава
 Поводом Дана Саве, Удружење наутичара 

ЛАЂАРИ организовало је наутички рели; 
по завршетку такмичења дружење је 
настављено уз лађарски пасуљ

РЕГАТЕ
07 Регата Воде Војводине
 Поводом 29. јуна – Дана Дунава, 

од 21. јуна до 2. јула 2017. године, 
организована је девета по реду регата 
„Воде Војводине“

07 Регата Река
 Туристичка организација општине Стара 

Пазова организује пету по реду Регату 
„Река“ – Горње Подунавње, која ће трајати 
од 29. јула до 11. августа и обухватиће руту 
од око 500 км пловидбе. 

НАУТИЧКИ ТУРИЗАМ
07 Студијско путовање
 Путовање групе експерата, од Будимпеште 

до Кладова, организовали су средином маја 
УН Дунавски Пропелер и међународно 
удружење за копнене водне путеве IWI
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Позивамо све наутичаре, риболовце, регаташе, љубитеље вода ... 
да пошаљу прилоге о својим активностима, објавићемо их у 
наредним издањима. Прилоге шаљите на savski.ladjari@gmail.com.

▼ Клуб ЛАЂАРИ, Сава км 17+400, лева обала,
     С 44.724026° И 20.304304°
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ДАН САВЕ – 1. ЈУН

У част реке Саве
Удружење наутичара ЛАЂАРИ организовало је 3. јуна 
2017. године наутички рели; по завршетку такмичења 
дружење је настављено уз лађарски пасуљ

У такмичењу је учествовало педесетак наутичара на де-
вет чамаца и три посаде ван конкуренције. Још педесе-
так наутичара, риболоваца, љубитеља река, новинара 

и пријатеља Клуба Лађари окупило се на левој обали Саве, 
км 17+400, да заједно обележимо Дан реке Саве и почетак 
наутичке сезоне.

Наутички рели Сава

Прва посада стартовала је у 10:00 часова са понтона 
Беомарина (лева обала Саве, км 2+000), а остале у размаку 
од пет минута. Сви чамци били су опремљени уређајем за 
праћење и мерење пролазног времена. Задатак је био да прву 
етапу до сплава Регата (лева обала Саве, км 6+100) пређу 
за 45 минута. Сваки минут ранијег или каснијег доласка на 
контролну тачку негативно је бодован.

Другу етапу до бензинске пумпе Слап на десној обали 
Саве, км 12+100, требало је прећи за 65 минута. До наредне 
контролне тачке, пролаз испод знака за узводну пловидбу 
железничког моста у Остружници на км 15+500 требало је 
стићи за 35 минута. До циља, Клуба Лађари на левој обали, 
км 17+400 преостало је 20 минута.

У току пловидбе такмичари су решавали тест познавања 
пловидбених прописа и тачни одговори су им донели додат-
не бодове. Деца и жене, чланови посаде, донели су додатне 
бодове својим екипама.
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– Брзина пловидбе је била строго одређена, од пункта до 
пункта (6 км/ч, узводно). И стизање раније, и стизање касније, 
доноси казнене бодове. Како су чамци и бродови, учесници 
релија, мерили своје време проласка и брзину пловидбе? 
Они имућнији власници, који су своју командну таблу могли 
да украсе разним скупоценим  инструментима, пловили су 
безбрижно. Сироти пензионери који плове ‘одока’, трудили 
су се да виде обалске километарске табле на Сави, и онда 
брзо прорачунају број утрошених минута и број пређених 
километара, али тих табли нигде, или тек покоја, сакриве-
на или заклоњена дрвећем, зеленилом, дивљом градњом, 
објашњава својим пријатељима Радомир Јечинац, један од 
учесника релија.

Пријатељи Клуба Лађари

Несебичну и драгоцену помоћ у реализацији програма про-
славе пружили су нам пријатељи Клуба Лађари. Беомарине, 
Gros Inox, Captains Club, Lan San, Технонаутика, и Про Фото 
даровали су награде славодобитницима. Алмакс и Barba 
Marine обезбедили су уређаје и праћење проласка такмичара 
кроз контролне тачке. Слап је обезбедио потребно гориво 
Клубу Лађари, а РТД Наутика је туристичким бродићем 
Истар превезла госте и новинаре. Регата Река помогла нам 
је у обавештавању учесника. Техничку подршку пружао је 
сервис за поправку мотора Тандем, а све што је било потреб-
но штампао је Беопрес, као и ручак за учеснике прославе.

Лађарско опасуљивање

По доласку на циљ чамци су привезани уз обалу или усидре-
ни, а посаде чамцем прешле на понтон Клуба Лађари. Ово је 
мало дуже потрајало, потрудићемо се да следећи пут убрзамо. 

Уз пиће добродошлице срдачно су се поздрављали стари 
знанци са многих регата. Док се чекала обрада резултата 
такмичења размењивана су искуства са река, решавани не-



решиви проблеми и ковани планови за 
предстојеће наутичко лето.

Таман кад је силна жега претила да 
онемогући даље наутичарско надму-
дривање уз ваљевску мученицу стиже 
пасуљ те приступисмо лађарском опа-
суљивању уз хладно, точено, Ваљевско 
пиво и шприцере од прехлађеног розе 
вина.

– На оно мало простора, и без профе-
сионалног угоститељског особља, сви су 
били задовољни, нахрањени и напоје-
ни хладним пивом, по врућем дану. На 
понтону веома простран, чист и уредан 
ВЦ, за М и Ж, сапун и чесмица! Неке 
посаде су желеле и да продуже боравак, 
и остале и сутрадан, додаје Раде Јечинац 
у представљању прославе пријатељима.

Славодобитници

Док смо се опасуљили стигоше и ре-
зултати такмичења. Победник релија је 
посада чамца којим је управљао Момир 
Томић. Друго место освојио је Радомир 
Јечинац, а треће Миодраг Ристић. 

Најстарији учесник био је Радомир 
Јечинац, а најмлађа је била Тијана 
Рачки. 

Дипломе славодобитницима уручио 
је Миодраг Мандић, председник УН 
Лађари, а пригодне награде: двоглед, 
прслуке за спашавање, уже, морнар-
ску врећу, бродске лампе, фотоапа-

рат... Ђорђе Радовановић, комесар 
Наутичког релија Сава.

Дан потписа и печата

Дружење смо наставили до у ситне 
сате, а неке посаде остадоше и на ко-
наку. Тако, сутрадан, проведосмо још 
једно лепо преподне на Сави, уз кафу, 
мученицу и доручак.

Е сад, претерасмо са хваљењем, није 
баш све било савршено. У општој гужви, 
неке уручене дипломе нису потписа-
не. Зато, ускоро следи Дан потписа и 
печата, па славодобитници, очекујте 
позив. Наравно, није забрањено ни за 
све остале заинтересоване.

Намера Удружења наутичара Лађари 
је да и наредних година организује про-
славу у част реке Саве, те да прерасте 
у традиционалну манифестацију. Циљ 
манифестације је популаризација нау-
тике и наутичког туризма на домаћим 
водама, посебно на Сави. И термин је 
добар, почетак наутичке сезоне и при-
према за летње програме. У том смислу 
свака помоћ је добродошла.

Па видимо се догодине, на прослави 
Дана Саве, а пре тога, свакако, на рега-
тама, такмичењима... 

У Клуб Лађари сте увек добродошли! ■

М. М.  
Фото: ВладиМир НеНезић
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Регата Воде Војводине

Поводом 29. јуна – Дана Дунава, од 21. јуна до 2. јула 2017. 
године, организована је девета по реду регата „Воде 
Војводине“. Око 240 наутичара на деведесет бродића за 

дванаест дана је пропловило скоро 400 километара Тисе. И ове 
године регата је имала циљ да промовише пловне потенцијале 
Војводине, не само у смислу популаризације рекреативне 
пловидбе, већ и развоја наутичког туризма. 

Учесници регате испловили су из Новог Сада и посетили 
Тител, Бабатово, Нови Бечеј, Бачко Петрово Село, Сенту, 
Кањижу, Мол, Бечеј и Арадац. Међу члановима посаде било 
је четрдесеторо деце школског и предшколског узраста, а 
поред домаћих наутичара, махом из Новог Сада и Београда, 
било је и заљубљеника у пловидбу из Хрватске, Словеније, 
Аустрије, Холандије и Француске.

Овогодишњом регатом обележено је и 40 година од из-
градње  Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав. Градња хидро-
система трајала је 20 година, а завршетком се сматра изградња 
Бране на Тиси 1977. године, чиме је омогућено гравитационо 
захватање воде из Тисе, односно, снабдевање банатског дела 
Хидросистема ДТД водом. Регата „Воде Војводине“ прошла је 
два пута кроз преводницу на Брани на Тиси – 23. и 29. јуна. ■
р.Б.
Фото: МоМир тоМић
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▲ Регаташи у преводници на Тиси – Нови Бечеј

Студијско путовање

Прво студијско путовање групе експерата за континентал-
ни наутички туризам, организовали су  средином маја 
2017, године, Удружење наутичара Дунавски Пропелер 

из Београда   и међународно удружење за копнене водне 
путеве IWI (Inland Waterway International) из Лондона, од 
Будимпеште до Београда аутобусом и бродом Aqua Maxim 
од Београда до Кладова. 

Учесници путовања су били чланови удружења IWI и 
Дунавског Пропелера из Холандије, Белгије, Француске, 
Енглеске, САД, Мађарске и Србије. Посетили су Музеј исто-
рије хидроградње и преводницу у Баји у Мађарској, у Србији 
преводницe Бездан, Шебешфок, Мали Стапар, Куцура, Нови 
Сад, Ђердап 1 / Кладово (пропловили преводницом Ђердап 
1 на српској страни) споменули причу о Сипском каналу и 
Сипској вучи што је изазвало посебно интересовање.

Посетили су музеје у Новом Саду на Петроварадину, 
Сремске Карловце, Музеј науке и технике у Београду, архео-
лошки у Кладову, манастир Вратну, Пимнице и старо гробље 
у Неготину, Плоче / Мали Штрбац, Доњи Милановац, визи-
торски центар Лепенски Вир, Виминацијум и музеј мамута.

Посебни гости су били браћа Петер и Јан Линсен, влас-
ници једне од најквалитетнијих фабрика светског угледа за 
прозводњу рекреативних пловила од метала – ЛИНСЕН. 

Председник удружења IWI, Дејвид Меј одржао је интере-
сантна предавања у Београду и Кладову о значају пловних 
путева са посебним нагласком на потенцијале средњег по-
дунавског басена и Србије. 

Посебну пажњу је изазвала посета преводници и новом 
пристану за рекреативна пловила у Куцури где су их члано-
ви Еколошког друштва из Врбаса и представници ЈВП Воде 
Војводине упознали са планом да се у Куцури организује 
интернационални камп за едукацију, бригу, чување и ревита-
лизацију водних путева у Србији по узору на сличне кампове 
у Енглеској, Холандији, САД

Учесници студијског путовања су изразили задовољство 
на успешно организованом и занимљивом програму оби-
ласка водних потенцијала Србије. Путовање је завршено у 
скадарлијском расторану “Путујући Глумац” уз живу музику 
хармонику, виолину и контрабас. ■

Крста ПашКоВић

Фото: Влада аџић

▼ Учесници студијског путовања на броду Aqua Maxim 
      у Малом Казану
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