VIKINGŲ LAIVŲ „DRAKONŲ“ LENKTYNIŲ
NUOSTATAI
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 9 metus iš eilės Klaipėdos mieste 2019 m. liepos 27 d. (šeštadienį)
organizuoja pramoginį renginį klaipėdiečiams ir miesto svečiams – vikingų laivų „drakonų“ lenktynes Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcijos taurei laimėti.

LENKTYNIŲ VIETA, EIGA IR LAIKAS
 Lenktynės vyks 10-ies vietų „drakonų“ laivais (kaip nuotraukose).
 Komandą sudaro: 8 irkluotojai, 1 vairininkas laivo gale ir 1 būgnininkas laivo priekyje (rekomenduojamas
būgnininko svoris iki 60 kg arba lengviausias komandos narys).
 Lenktynės vyks Danės upės atkarpoje nuo Gluosnių skg. iki laivo „Meridianas“ (distancija apie 500 m):
 įlipimas prie Jono kalnelio;
 apšilimo plaukimas nuo Jono kalnelio iki Gluosnių skg.;
 oficialus lenktynių startas ties Gluosnių skg.;
 finišas prieš laivą „Meridianas“;
 išlipimas prie Jono kalnelio.




Vienu metu Danės upe lenktyniauja 2 komandos.
Fiksuojamas visų komandų trasos įveikimo laikas. Dvi greičiausiai distanciją įveikusios komandos dalyvauja
finaliniame plaukime Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taurei laimėti. 3–4 rezultatą parodžiusios
komandos varžysis finaliniame plaukime dėl 3 vietos.






Liepos 24 d. (trečiadienį) 10.00 val. Uosto direkcijos II aukšto salėje (J.Janonio 24, Klaipėda) vyks burtų
traukimai.
Liepos 25 d. (ketvirtadienį) nuo 12.00 iki 22.00 val. ir liepos 26 d. (penktadienį) nuo 8.00 iki 14.00 ir nuo
18.00 iki 22.00 val. vyks apmokymai ir treniruotės.
Liepos 27 d. (šeštadienį) nuo 11.00 iki 19.00 val. vikingų laivų „drakonų“ lenktynės.
Liepos 27 d. (šeštadienį) po lenktynių apdovanojimai Uosto direkcijos palapinėje šalia laivo „Meridiano“.

TRENIRUOTĖ-INSTRUKTAŽAS (kaip elgtis varžybų metu)









Treniruotėje-instruktaže privalo dalyvauti VISI komandos nariai, dalyvausiantys varžybose.
Vienos komandos treniruotei-instruktažui skiriamos 2 val.
Įlipimas treniruotės-instruktažo metu prie senosios irklavimo bazės (ties Jono kalneliu). Prašome automobilius
pasistatyti tvarkingai tam skirtose vietose, susimokant už automobilio stovėjimą stovos automatuose. Už
automobilių statymo taisyklių pažeidimą organizatorius neatsako.
Kiekviena komanda, norinti dalyvauti varžybose, turi atlikti mažiausiai vieną irklavimo ir komandinio veikimo
mokinimosi treniruotę (2 val.). Dėl papildomų treniruočių galima kreiptis į Klaipėdoje atsakingą asmenį tel. 8606-10858, gigoklubas@gmail.com ar Birštone atsakingą asmenį tel. 8-614-26699, info@birstononemunas.lt.
Visi dalyviai treniruočių ir lenktynių metu bus aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis.
Registracijos formoje komandos kapitonas privalo patvirtinti ir pasirašyti, kad yra atsakingas už visos komandos
sveikatą.

REGISTRACIJA, TAISYKLĖS
 Dalyviai registruojami el. paštu i.novikova@port.lt iki 2019 m. liepos 1 d.
Daugiau informacijos tel. +370 46 499781, +370 615 32239.
 Maksimalus komandų skaičius – 40. Pirmenybė teikiama uosto kompanijoms ir su uosto veikla susijusioms
kompanijoms.
 Po registracijos, bet ne vėliau kaip iki liepos 23 dienos, komandos kapitonas el. paštu pateikia patvirtintos
formos komandos dalyvių sąrašą. Nepateikus sąrašo iki nurodytos datos, komandos vieta bus atiduota kitai
eilėje laukiančiai, bet dar nepatekusiai komandai.
 Dalyviai patys yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę lenktynių metu.
 Irkluotojai gali būti visi ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, t. y. pilnamečiai.
 Būgnininkais gali būti pilnamečiai arba vaikai su sąlyga, kad komandos nariai yra visiškai atsakingi už vaiko
saugumą ir sveikatą.
 Varžybose negali dalyvauti profesionalūs irkluotojai (t. y. 10 m. nedalyvavo Lietuvos Respublikos
čempionatuose, pirmenybėse). Organizatoriai, sužinoję, kad komandoje yra daugiau nei 2 komandos narių
profesionalūs irkluotojai, palieka sau teisę diskvalifikuoti komandą.
 Dalyviai nėra skirstomi nei pagal amžių, nei pagal lytį.
 Dalyviai privalo mokėti plaukti, turi būti susipažinę su saugaus elgesio ant vandens taisyklėmis.
ATRIBUTIKA
 Komandos kviečiamos pasirūpinti marškinėliais, kepuraitėmis ar kita atributika.
 Drakonų laive yra galimybė išsikelti komandos vėliavą. Minimalus vėliavos dydis – 0,5x0,5 m, maksimalus – 1x1
m (stiebai vėliavoms yra stacionarūs (kaip pateiktose nuotraukose).
Laivais „drakonais“ ir kita reikalinga įranga pasirūpins lenktynių organizatorius.
Jums belieka pasirūpinti gera nuotaika, suburti komandą, sukurti komandos šūkį arba prisistatymą!
Vaizdo įrašas – http://www.youtube.com/watch?v=de63NjKSxQ0&feature=related
Visa informacija (komandos, treniruočių tvarkaraštis bei kt.) skelbiama ir nuolat atnaujinama Uosto direkcijos svetainėje
www.portofklaipeda.lt (reklamjuostė apačioje laivų „drakonų“ lenktynės).
Informuojame, kad renginio metu planuojame fotografuoti ir filmuoti. Renginio akimirkomis planuojame
pasidalinti KVJUD kanaluose internetinėje erdvėje. Jei pageidaujate, kad Jūsų atvaizdas nepatektų, informuokite
apie tai mus el.paštu: i.novikova@port.lt
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio 24, LT-92251 Klaipėda,
Tel. +370 46 499781, mob. +370 615 32239, El. paštas i.novikova@port.lt

