
                                                                                             Tvirtinu:
               Lietuvos keliautojų sąjungos

         prezidentas      A.Jucevičius

                                     VANDENS KELIAUTOJŲ RALIO „Baltoji Ančia 2017“
                                                                N U O S T A T A I

                    Respublikinis vandens keliautojų ralis vykdomas Baltosios Ančios upėje 2017 m.
gegužės 13 - 14 d.  Startas gegužės 13 d., šeštadienį 12.00 val. Veisiejuose,  pakrantėje prie
stadiono. Dalyviai į starto vietą atvyksta iki 10.00 val.
                    Komandos sudėtis  - 4 dalyviai: vyrų ir mišrios įgulos. Atskiros įgulos gali
dalyvauti individualiai.  Dalyvių skaičius ir amžius neribojamas.

                     Varžybų tikslas ir programa.

Varžybų tikslas - atrinkti pajėgiausias įgulas, kuriuos startuos baidarių ralyje Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse Kaune, liepos 2 . 
Varžybų dalyviai, plaukdami dvivietėmis kelioninėmis baidarėmis, pirmąją dieną įveikia 30 km,
antrąją - 15 km. Atskiruose etapuose plaukia pagal laiko grafiką, įveikia greičio ruožus, suranda
žemėlapyje pažymėtus kontrolinius punktus krante. 
                       Baidarės turi būti aprūpintos neskęstamumo priemonėmis. Dalyviams būtinos
gelbėjimo liemenės.
                       Įgulos vieta nustatoma pagal sumą taškų, gautų už abiejų dienų trasos įveikimo ir
baudos laikus už papildomų užduočių vykdymą. Komandos vieta nustatoma pagal abiejų įgulų
rezultatų sumą.

                        Apdovanojimas. 

Komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis ir diplomais.  Įgulų nugalėtojų nariai (vyrų ir
mišrioje grupėse atskirai) apdovanojami diplomais, medaliais ir dovanėlėmis. Komandos ir įgulų
nariai,  užėmę  II-III  vietas,  apdovanojami  atitinkamo  laipsnio  diplomais  ir  medaliais.  Visi
dalyviai  apdovanojami  renginio  atributika.  Atskirai  apdovanojamos  geriausius  rezultatus
pasiekusios veteranų įgulos (abu 60 metų ir vyresni).

                       Dalyvavimo sąlygos.

 Dalyvių atvykimo ir maitinimo išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai.
Starto mokestis vienam dalyviui – 5 eurai, moksleiviams, studentams ir pensininkams – 2 eurai.
Iš anksto neužsiregistravusiems, dalyvavimo mokestis dvigubinamas.
    Išankstinė.  registracija,  nurodant  komandų  pavadinimus  ir  įgulų  sudėtis,  Lietuvos
keliautojų sąjungoje el. paštu  info.algis@gmail.com  iki  gegužės 10 d.  17.00 val. (paraiškos
blankas pridedamas).
 Pastaba. Visa distancija turi būti įveikta viena plaukimo priemone.

Įspėjimas. Varžybos-   pasienio zonoje, todėl dalyviai privalo turėti  pasus arba asmens
korteles
                         Informacija: Lietuvos keliautojų sąjungoje,
                                               Vilnius, Žemaitės 6, tel. 2335930, 8687-94513
                                                www.keliautojusajunga.lt  

http://www.keliautojusajunga.lt/

