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Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle Rowmania 
prilej de relansare a turismului lent în Delta Dunării, o iniţiativă Ivan Patzaichin 

 
Tulcea, 2-4 septembrie 2011 

 

- Program - 
 

2 septembrie 
 
 
19:30-20:30  Deschiderea oficială a festivalului (Faleză-Ponton-Scenă):  

- Trei mari campioni olimpici români ai sportului cu vâsle - Ivan Patzaichin, Vasile Dîba și 
Toma Simionov - vor face o demonstraţie de „tras la rame“ în canotcă, pe traseul 
Şantierul Naval – Pontonul Festivalului 
- Inaugurarea expoziţiei de bărci cu vâsle 
- Cuvânt de deschidere  

 
20:30  Concerte: Toulouse Lautrec, Travka (Faleză-Scenă) 
 
 

3 septembrie 
 

10:00-11:00 Deschiderea oficială a Târgului proiectelor de investiţii dedicate Dezvoltării Durabile în 
Delta Dunării (pe Faleză, în dreptul ARBDD) 
Târgul proiectelor va fi deschis vizitatorilor în perioada 3-4 septembrie, între orele 09:00-
18:00. Participă organizaţii nonguvernamentale şi instituţii care derulează proiecte de 
dezvoltare durabilă. 
 

11:00-13:00 Plimbări de agrement în canotcă (pe lacul Ciuperca)  
(publicul se poate inscrie pentru plimbari cu canotca, echipele înscrise pot vâsli 20 de minute 
în canotcile puse la dispoziţie de Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23) 

 
12:00-15:00 Dezbatere “Antreprenoriatul rural în Delta Dunării: oportunităţi şi ameninţări” (Hotel 

Esplanada)  
Dezbatere organizată de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu Asociaţia 
Ivan Patzaichin - Mila 23, la care vor participa organizaţii non-guvernamentale, autorităţi 
publice şi locale, instituţii publice, media. 

 
14:00-16:00  Concurs de viteză  10+1 canoe (pe lacul Ciuperca) 
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(echipele ce participă la concurs sunt alcătuite din reprezentanţi ai administraţiei 
instituţiilor şi companiilor locale etc.) 
 

16:00-18:00 Plimbări de agrement în canotcă  (pe lacul Ciuperca) 
(publicul se poate inscrie pentru plimbari cu canotca, echipele înscrise pot vâsli 20 de minute 
în canotcile puse la dispoziţie de Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23) 

 
16:00-19:00 Spectacolul Comunităţilor Locale (Faleză-Scenă) - promovarea diversităţii etnice, 

lingvistice şi culturale a minorităţilor naţionale din Dobrogea de Nord. Fiecare 
comunitate locală va prezenta un moment artistic (ansambluri de muzică şi dans) de 
aproximativ 15 minute.  

 
La jumătatea spectacolului, va avea loc premierea participanţilor din concursul de bărci 
de 10+1  

 
20:30-22:30 Concerte: Radu Captari, Christian Becker & Avenue Band (Faleză-Scenă) 
 
 
 

4 septembrie 
 
 
11:00-12:00 Concert al Fanfarei Valurile Dunării din Galaţi (Faleză-Scenă) 
 
12:00-13:00  Competiţia “Ivan Patzaichin” (Dunăre-Faleză-Ponton) - concurs de vâslit în canotcă, pe 

Dunăre, între echipele din localităţile Deltei (Startul: Mila 37, Sosire: Pontonul Festivalului).  
 
Concursul are deja o tradiţie de 7 ani, însa a fost întrerupt în ultimii doi ani din lipsă de 
fonduri. Bărcile folosite în competiţia de anul acesta vor fi primele din seria produsă de 
Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23. 

 
13 :00  Festivitatea de premiere a câştigătorilor Competiţiei Ivan Patzaichin (Faleză-Scenă) 
 
15:00-16:00 Concert al Fanfarei Valurile Dunării din Galaţi (Faleză-Scenă) 
  
16:00  Întâmpinarea participanţilor la Maratonul Dunării (Faleză-Ponton) - bărcile cu participanţii 

internaţionali ajung în portul Tulcea aproape simultan; participanţii sunt întâmpinaţi şi 
premiaţi, cele mai interesante bărci vor fi expuse într-o zonă specială. 

 
Maratonul Dunării - este cel mai mare tur proiect internaţional, demarat acum 50 de ani. 
Echipele din ţările riverane Dunării şi din alte colţuri ale lumii vâslesc de la izvoare până în 
Deltă (Ingelborg, Germania – Sf. Gheorghe). Pentru prima oară, în această competiţie s-a 
înscris şi un român. (http://tidromania.wordpress.com). 

 
16:30  Duplex on-line cu video streaming România-Viena (Faleză-Scenă) cu ocazia Zilei României  

susţinută de Administraţia Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării în cadrul evenimentului 
internaţional DANUBEPARKS.  
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Evenimentul se petrece simultan cu Festivalul de la Tulcea şi cu momentul sosirii la gurile 
Deltei a convoiului Tour International Danubien (TID) cu participanţi din toate ţarile riverane 
Dunării. 

 
18:00  Festivitatea de premiere a participanţilor la Maratonul Dunării (Faleză-Scenă) 
 
20:30  Concerte: Mózes Tamara (Ungaria), Bandidos, VH2 (Faleză-Scenă) 
 
 
Zona de desfăşurare a festivalului – Vezi harta 
 
Evenimentul va avea loc în două zone: 
 
• Faleza Dunării – promenada marginită de terase, hoteluri şi reşedinţe (zona cuprinsă între Căpitănie şi 
ARBDD). (Scena, Târgul proiectelor de investiţii dedicate Dezvoltării Durabile, Ponton) 
 
• Lacul Ciuperca şi zona de promenadă aferentă – lacul asigură spaţiu pentru competiţia de bărci şi pentru 
vâslitul de plăcere. Împrejurimile vor fi amenajate pentru alte activităţi sportive, concursuri şi spectacole. 
 

 
www.rowmania.ro 

 

http://maps.google.ro/maps?q=45.183852,28.804049&hl=ro&ll=45.184245,28.796668&spn=0.008258,0.027294&sll=45.180906,28.79728&sspn=0.005105,0.015428&num=1&vpsrc=6&z=16
http://www.rowmania.ro/

