BURLENČIŲ IR IRKLENČIŲ MARATONAS 2017
MARATONO INSTRUKCIJA
Data: 2017 m. rugpjūčio 12-15d., Kintai.
1. MARATONĄ ORGANIZUOJA
VŠĮ „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt
2. PARTNERIAI
Informaciniai partneriai „15 min“, „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"
3. RĖMĖJAI
UAB „Vartų technika“, Komfovent, UAB „Eljunga“
4. RUNGTYS
4.1. Maratonas;
4.2. Super Maratonas.
5. INVENTORIUS
Dalyviai plaukia savo inventoriumi.
Maratono inventoriui apribojimai netaikomi (laisva burlenčių klasė ir laisva irklenčių klasė).
6. PARAIŠKOS
Paraiškos pateikiamos Maratono organizaciniam komitetui starto vietoje įrengtame biure:
2017 m. rugpjūčio 12 d. 10:00 - 12:00 val.
2017 m. rugpjūčio 13 d. 10:00 - 12:00 val.
2017 m. rugpjūčio 14 d. 10:00 - 12:00 val.
2017 m. rugpjūčio 15 d. 10:00 - 12:00 val.
7. STARTO MOKESTIS
Suaugę 10 Eur.
Iki 21m. 5 Eur.
8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Informacija dalyviams bus iškabinama skelbimų lentoje.
9. MARATONO INSTRUKCIJŲ PAKEITIMAI
Bet koks Maratono instrukcijų pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1 val. iki starto to plaukimo, kuriame
pakeitimas įsigalioja. Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jei apie tai įmanoma informuoti visus dalyvius iki
“Perspėjamojo” signalo.
10. SIGNALAI KRANTE
Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas
palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30
minučių nuleidus “AP” vimpelą.
11. MARATONO PROGRAMA
2017-08-12 Šeštadienis:
10:00-12:00 val Registracija.
12:00- Dalyvių susirinkimas;
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13:00 -Planuojamas Maratono startas
2017-08-13 Sekmadienis:
10:00-12:00 val Registracija.
12:00- Dalyvių susirinkimas;
13:00 -Planuojamas Maratono startas
2016-08-14 Pirmadienis:
10:00-12:00 val Registracija.
12:00- Dalyvių susirinkimas;
13:00 -Planuojamas Maratono startas
2016-08-15 Antradienis:
10:00 – 12:00 Registracija;
12:00 – Dalyvių susirinkimas;
13:00 – Planuojamas Maratono startas
17:00 – Nugalėtojų apdovanojimai, Maratono uždarymas.
Paskutinio starto ir apdovanojimų laikas gali būti pakeistas. Apie tai bus pranešta susirinkimo metu.
12. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
Distancijų schemos bus nupieštos susirinkimo metu ir jų ženklai bus statomi kiekvieną dieną, priklausomai nuo vėjo krypties.
13. STARTAS
13.1. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip penkios burlentės arba irklentės.
13.2. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
13.3. Startas atviras 30 min.
14. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
14.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava.
15. FINIŠAS
Finišo linija yra tarp teisėjų laivo su iškelta mėlyna vėliavėle ir ženklo “F”.
16. PROTESTAI
16.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų
sekretoriatą ne vėliau 1 val. po teisėjų laivo grįžimo į uostą. Protestų pateikimo laikas bus skelbiamas lentoje.
16.2. Tas pats protestų padavimo laikas taikomas visiems lenktynių komiteto ir žiūri protestams, o taip pat prašymams
atstatyti rezultatą.
16.3. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų
pateikimo laiko pasibaigimo.
16.4. Protestų informacija bus skelbiama lentoje per 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
16.5. Protestų komiteto sprendimai - galutiniai.
17. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Rezultatai bus nustatomi pagal "low point" sistemą. Įvykus daugiau nei vienam plaukimui, visų plaukimų įveikimo rezultatai
bus sumuojami ir nugalėtojas nustatomas pagal mažiausią baudos taškų sumą. Burlentininkams arba irklentininkams, kurie
nestartuos arba nefinišuos plaukime to plaukimo baudų taškai skaičiuojamas pagal formulę: paskutiniojo finišavusiojo vieta +
1 baudos taškas.
18. APDOVANOJIMAI
Specialiu prizu ir diplomu bus apdovanoti pagrindinės įskaitos nugalėtojai. Visi įveikę nors vieną kartą maratono distanciją bus
apdovanoti diplomais. Atskira įskaita dalyvaujančioms moterims ir jaunimui iki 21 metų. Papildomai apdovanoti gali būti
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nebūtinai patys greičiausi dalyviai. Organizatoriai specialiai skatins šypsenomis ir gera nuotaika spinduliuojančius dalyvius
nepriklausomai nuo jų burių dydžio ir formos.

19. PAGALBINIAI LAIVAI
Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje ir turi laikytis 100 m. atstumo nuo
lenktyniaujančių sportininkų, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų sportininkų finišo momento, išskyrus gelbėjimo
atvejus. Už šio draudimo pažeidimus sportininkai gali būti diskvalifikuoti.
20. RADIJO RYŠYS, MOBILUS RYŠYS ir GPS priemonės
Varžybų metu burlentininkas arba irklentininkas gali turėti veikiančias ryšio ir gps priemones, bet jomis naudotis galima tik
gelbėjimo atveju. Prieš startus ir plaukimų metų radijo ryšiu ir gps naudotis draudžiama.
Maratono dalyviams gali būti išdalintos asmeninės GPS/GSM sekimo priemonės, jas privaloma turėti plaukimo metu, o taip
pat privaloma gražinti varžybų organizatoriams iš karto po grįžimo į krantą.
21. SAUGUMAS
21.1. Sportininkai, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
21.2. Individualias gelbėjimosi priemones dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens buvimo laiką.
21.3. Rekomenduojama visiems dalyviams turėti paruoštus telefonus neperšlampamuose dėkluose. Pagalbos telefonas
Maratono dalyviams – 868559999.
22.4 Jeigu pradėsite skęsti, nepamirškite atsistoti. Kuršių marios seklios ir prie rytinio kranto galima vietomis vaikščioti net ir
kelis kilometrus nutolus nuo kranto.
22. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau pagal 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti
lenktynėse”. Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su varžybomis, prieš ar po jų.
23. APGYVENDINIMAS
Dalyviai Maratono metu gyvena savo lėšomis.
24. MARATONO VIETA
Maratonas vyks šalia VĮ Šilutės Urėdijos Kintų pažintinio tako. Važiuojant iš Kintų, reikia pasukti Ventės rago link ir pavažiuoti
apie 3 km. Suvernų kaime sukti "Pažintinio Tako" link. Varžybų ofisas bus įrengtas Ežerskų sodyboje ties Muižės pelke.
Važiuojant nuo kelio Kintai - Ventė tako link, po kaire puse pamatysite sodybą su šiaudiniais stogais. Ten bus įrengtas varžybų
ofisas.
Žemėlapis atvykstantiems:
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=325432;6143876;Pažymėtastaškas;&xy=325418,6143998&z=5000&lrs=o
rthophoto
25. MARATONO ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Robertas Gradausas 868559999 robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas 861149299 mindaugas@extreme-sports.lt
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