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NUOSTATAI
LENKTYNIŲ VIETA, EIGA IR LAIKAS
Lenktynės vyks 10-ies vietų vikingų laivais (kaip
nuotraukoje).
Komandą sudaro 12 narių: 1 komandos vadovas, 1 komandos
treneris, 8 irkluotojai, 1 vairininkas laivo gale ir 1
būgnininkas laivo priekyje (rekomenduojamas būgnininko
ir vairininko svoris iki 60 kg asmeniui arba
lengviausias komandos narys).
Lenktynės vyks Šyšos upėje, atkarpoje už Šilutės mažųjų
laivų uosto (distancija 500 m):
komandų įlipimas į laivus irklavimo bazėjė;
lenktynių startas nurodytas distancijos žemėlapyje;
finišas prie Šilutės irklavimo bazės;
Vienu metu Šyšos upe lenktyniauja 2 komandos.
Fiksuojamas visų komandų trasos įveikimo laikas.
Keturios komandos parodžiusios geriausius rezultatus
kovoja dėl prizinių vietų finaliniuose plaukimuose
Šilutės Mero prizams laimėti.
Rugpjūčio 31 d. (penktadienį) 18.00 val. Uosto
kavinėje (Uosto g. 9G, Šilutė) vyks burtų
traukimai.
Rugpjūčio 31 d. (penktadienį) nuo 14.00 iki 22.00
val. apmokymai ir treniruotės.
Rugsėjo 1 d. (šeštadienį) nuo 11.00 iki 15.00 val.
preliminariosios vikingų laivų lenktynės.

Rugsėjo 1 d. (šeštadienį) 16.00 val. finaliniai
plaukimai ir apdovanojimai irklavimo bazėjė.
MOKYMAI IR TRENIRUOTĖS
Mokymuose ir treniruotėje privalo dalyvauti VISI
komandos nariai.
Vienos komandos mokymams skiriama iki 2 val.
Treniruočių metu įlipimas prie tiltelio ties
irklavimo baze.
Visi dalyviai treniruočių ir lenktynių metu bus
aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis.
REGISTRACIJA, TAISYKLĖS
Dalyvio registracijos mokestis asmeniui 10 eur
(komandai 120 eur), mokamas į “Birštono Nemunas”
sąskaitą.
Dalyviai registruojami el. paštu
info@birstononemunas.lt iki 2018 m. rugpjūčio 30
d.
Daugiau informacijos tel. +370614-26699.
Maksimalus komandų skaičius – 40.
Iki burtų traukimo dienos rugpjūčio 31 d., komandų
vadovai el. paštu pateikia komandos narių sąrašą
(komandą turi sudaryti 12 žmonių, pvz., įmonės
darbuotojai, partijos nariai, klubo nariai ir
pan.).
Dalyviai patys yra visiškai atsakingi už savo
sveikatos būklę lenktynių metu.
Irkluotojai gali būti visi ne jaunesni kaip 18
metų asmenys, t. y. pilnamečiai.
Dalyviai nėra skirstomi nei pagal amžių, nei pagal
lytį.
Dalyviai privalo mokėti plaukti, turi būti
susipažinę su saugaus elgesio ant vandens
taisyklėmis.
ATRIBUTIKA

Kiekviena komanda turi vilkėti vienodais
marškinėliais, kepuraitėmis ar kita atributika.
Vikingų laivo gale yra galimybė išsikelti komandos
vėliavą. Minimalus vėliavos dydis – 0,5×0,5 m,
maksimalus – 1×1 m (stiebai vėliavoms yra
stacionarūs (kaip pateiktoje nuotraukoje).
APDOVANOJIMAI
Kiekvienas regatos dalyvių komandos narys bus
apdovanotas dalyvio garbės raštu, regatos dalyvio
atminimo medaliu.
Prizininkai (Pirmos trys komandos) bus apdovanoti
taurėmis.
Komanda, parodžiusi geriausią distancijos įveikimo
laiką, bus apdovanota Žuvienės čempionato šefo
Marijaus Budraičio įsteigtu prizu – ,,Rūkytas
Šamas”.
Renginio plakatas kiekvienai komandai.
Žuvienės didelė porcija kiekvienam regatos
dalyviui.

Kviečiame registruotis anksčiau nustatytos registracijos
pabaigos dienos, nes turime suspėti pagaminti dalyvio
garbės raštus ir medalius kiekvienam!!!

Vikingų laivais ir kita reikalinga įranga pasirūpins
lenktynių organizatorius.
Jums belieka pasirūpinti gera nuotaika, suburti komandą,
sukurti komandos šūkį arba prisistatymą!

