D. Katkaus Atminimo Maratonas
MARATONO INSTRUKCIJA
1. MARATONĄ ORGANIZUOJA
1.1 Lietuvos Burlentininkų Asociacija
1.2 https://www.facebook.com/WindsurfingLT/
2. VARŽYBŲ VIETA
2.1 Kaunas, Jachtklubo pusiasalis
2.2 Koordinatės - 54.886226, 24.027620
3. VARŽYBŲ DATA
3.1 Maratonas vyks 2019 m. Rugsėjo 21 arba 22 dieną
3.2 Tiksli diena bus paskelbta ne vėliau kaip 2019 m. Rugsėjo 19 d. 20:00
4. RUNGTYS
4.1 Maratonas
4.2 Mažasis Maratonas
5. INVENTORIUS
5.1 Dalyviai plaukia savo inventoriumi.
5.2 Maratono inventoriui apribojimai netaikomi (laisva burlenčių klasė).
6. PARAIŠKOS
6.1 Paraiškos pateikiamos Maratono organizaciniam komitetui starto vietoje įrengtame biure:
6.2 2019 m. rugsėjo 21/22 d. 9:30 - 10:30 val.
7. STARTO MOKESTIS
7.1 Suaugę - 10 Eur.
7.2 Iki 18m. - 5 Eur.
8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
8.1 Visa oficiali informacija bus skelbiama Windsurfing.lt Facebook puslapyje
8.2 https://www.facebook.com/WindsurfingLT/
9. MARATONO INSTRUKCIJŲ PAKEITIMAI
9.1 Bet koks Maratono instrukcijų pakeitimas bus paskelbtas per dalyvių susirinkimą
10. SIGNALAI KRANTE
10.1 Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia
plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu.
10.2 “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30 minučių nuleidus “AP”
vimpelą.

11. MARATONO PROGRAMA
2019-09-21/22
9:30-10:30
Registracija
11:00
Dalyvių susirinkimas
12:00
Planuojamas Maratono startas
17:00
Nugalėtojų apdovanojimai, Maratono uždarymas.
Apdovanojimų laikas gali būti pakeistas priklausomai nuo maratono plaukimo laiko.
12. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
12.1 Maratono distancija bus nuo starto linijos prieš Jachtklubo pusiasalį iki Paukščių salos
12.2 Paukščių salą galima apiplaukti iš bet kurios pusės

12.3 Tiksli mažojo maratono distancija bus nupieštos susirinkimo metu, priklausomai nuo
vėjo stiprumo ir krypties.
12.4 Mažojo maratono dalyviai startuoja kartu su Maratono dalyviais
12.5 Numatoma mažojo maratono ženklo vieta tarp Palemono ir Grabuciškių

13. STARTAS
13.1. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip penkios burlentės.
13.2. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
13.3 Falšstartavusi burlentė turi apiplaukti vieną iš starto linijos ženklų
13.4 Startas atviras 30 min.
14. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
14.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava.
15. FINIŠAS
15.1 Finišo linija yra tarp iškeltos vėliavos krante 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. APDOVANOJIMAI
17.1 Specialiu prizu ir diplomu bus apdovanoti maratono įskaitos nugalėtojai.
17.2 Diplomais ir prizais bus apdovanoti mažojo maratono įskaitos nugalėtojai.
17.3 Atskiros amžiaus ir lyties įskaitos bus apdovanotos jeigu susirinks bent 5 tos įskaitos
dalyviai. Galimos įskaitos - moterų, jaunimo (U21), jaunių (U17), jaunučių (U15)
18. PAGALBINIAI IR ŽIŪROVŲ LAIVAI
18.1 Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas turi laikytis 20m. atstumo
nuo lenktyniaujančių sportininkų, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų sportininkų
finišo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus sportininkai gali
būti diskvalifikuoti.
18.2 Yra planuojamas dalyvius lydintis laivas žiūrovams. Daugiau informacijos bus paskelbta
Windsurfing.lt FB grupėje
19. 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.

20. ATSAKOMYBĖ
20.1 Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau
pagal taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”.
20.2 Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su
varžybomis, prieš ar po jų.
21. SAUGUMAS
21.1 Visi sportininkai privalo turėti mobiliojo ryšio telefoną neperšlampame dėkle, kurį galėtų
panaudoti pagalbos iškvietimui plaukimo metu. Pagalbos telefonas bus duotas dalyvių
susirinkimo metu.
21.2 Sportininkai, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių
komitetui.
21.3 Individualias gelbėjimosi liemenes dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens
buvimo laiką.
21.4 Jeigu jums reikia pagalbos atsistoję ant lentos mojuokite abiem rankomis,
sukryžiuodami jas virš galvos
21.5 Varžybų dalyvių susirinkimo metu bus pranešta ar bus naudojama “Sign in”/”Sign out”
sistema
22. MARATONO ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Mantas Raila
FB @mantasraila
+37061036707

