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Kis kör – hagyományos (kocsmatúra) változatok (kenutúra)
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Felső - Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület

B – rajt, beszálló és kiszálló a Dunakiliti Vadvíz kemping
1 – bal kanyar, ne felejtsd el bevenni - 60m3/s alatt a kavicspadot kerülni kell (kempinginfo)
2 – három helyen lehet átmenni a híd (TE19.1) alatt, a két jobb oldali keskeny
3 – ki kell jönni a szélére és keresni a bejáratot - kis csatornába kell beevezni és az „alagút”(TE20) előtt balra kanyarodni ( beértél a Rudi-rétre )- keresgélni kell a
tovább utat
4 - a kis hallépcsőnél (TE23) átemelés a bal oldalon (vigyázz csúszik)
5 - Doborgazi kikötő – kocsma a töltésen túl 200 méterre – kaja nincs
6 – balkanyar után a kőzárás előtt (TE17) a kis csatornában tovább
7 – a ferde gáton (TE3) 70m3/s felett egy kis csatornában át lehet menni, az alatt emelni kell
8 - a Görgetegi bukón (TE15) mindenképpen emelni kell
Alternatív útvonal:
75-80m3/s vízhozam alatt a Rudi réti ág az iszap miatt gyakorlatilag iszapbirkózás. Érdemes a Szigetelő ág felé kerülni.
9 – a Szigetelő zárás szigete mindkét irányból kerülhető, de a bal oldal biztonságosabb – erős sodrás – utána 300 m-re JOBB kanyar és maradj a főágon
Túraútvonal: Beszállás és kiszállás a Vadvíz kempingnél – Görgetegi Duna – Szigeti Duna ág – Szirtl ág – Kormosi Duna - Görgetegi Duna
Túratáv, túrakilométer, átemelés, vízállás: 11 km, negyed napos , átemelés (TE3 ?) (TE15) , vízhozamtól függ a Rudi réti Szirtl ág járhatósága
Kinek ajánljuk: mindenkinek, nagyon könnyű túra
Egyéb infó: A Rudi rét valamikor Dunakiliti község illegális szeméttelepe volt melyet a Vízügy felszámolt és rekultivált. Ma már horgász és hód paradicsom. A Doborgazi
kocsmában lehet frissítőt kapni ( ne igyonl alkoholt mert a visszaút elég nyűgös lesz ) és ping-pongozni.
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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