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ATŠAUKTA
Tradicinė tarptautinė irklavimo šventė
„GINTARO KELIUI ATMINTI„
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2019 m. rugpjūčio

? d.

Programa – projektas
Rugpjūčio 9, Penktadienis
17.00 – 21.00 Registracija ir treniruotės.
Galimybė pažintį gražų kurortinį Birštono miestą ir
pasiplaukioti su įvairiais laivais, pasitreniruoti.

Rugpjūčio 10, šeštadienis
9.00 – 12.00 pažintis su laivais, treniruotės,
12.00 – 15.00 Pasiruošimas regatai
13.00 – Verknės regata.
Distancija 15 km, startas ties Verknės ir Vilniaus kelio
susikirtimu, finišas Birštone prie Vytauto piliakalnio.
Baidarės ir kanojos
15.00 – Karališkoji Vikingų regata
Distancija 10 km, startas Prienuose prie tilto, finišas
Birštone prie Vytauto piliakalnio.
Didieji laivai
18.00 – Vyrų plaukimas per Nemuną. Distancija – 200m.

19.00 – Varžybų apdovanojimai, muzika.
18.00 – 21.00 Treniruotės, pažintis su laivais.
Rugpjūčio 11, sekmadienis
nuo 11.00 – Sprinto varžybų startas. Distancija – 500 metrų
Kategorijos:
Mažieji drakonai, moterų/mišrios komandos (iki 2 irkluojančių
vyrų)
Didieji drakonai – nereglamentuota komandos sudėtis.
Mažieji vikingų žalčiai – moterų komandos (iki 2 irkluojančių
vyrų)
Didieji vikingų žalčiai – nereglamentuota komandos sudėtis
15.00 Varžybų apdovanojimai
———————————————————————
Dalyvio mokesčiai
Į šias kainas įskaičiuota įrangos nuoma ir instruktorių
paslaugos.
25 eurai – Pilnas savaitgalio bilietas asmeniui: dalyvavimas
visuose plaukimuose, treniruotėse ir varžybose, varžybų
dalyvio atributika, vieta palapinei.
60 eurų – pilnas savaitgalio bilietas šeimai (du suaugę + du
vaikai): dalyvavimas visuose plaukimuose, treniruotėse ir
varžybose, varžybų dalyvių atributika, vieta palapinei.
10 eurų – Paros bilietas asmeniui: du dalyvavimai pasirinktose
pramogose (plaukimuose, treniruotėse ar varžybose), varžybų
dalyvio atributika, vieta palapinei 1 nakčiai.
5 eurai – Pramogos dalyvio bilietas (Plaukimas, treniruotė,
varžybos), varžybų dalyvio atributika.

Mokestį galima sumokėti banko pavedimu į VŠĮ sporto klubo
„Birštono Nemunas“ atsiskaitomąją sąskaitą
(LT687181600000700873 AB Šiaulių bankas arba
LT577300010131969567 Swedbank) arba grynais pinigais atvykus į
renginį Birštono estradoje, tel.8-652-40596.
Spausdintus komandų sąrašus nurodant rungčių pavadinimus
pagal nustatytą formą su apmokėjimo kvitų kopija siųskite
el.paštu: info@vandensstadionai.lt .

Registruokite komandas iš anksto! Laivų skaičius ribotas!
Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.
Kilus klausimams skambinkite tel.: 8-652-40596.
.
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