„Veelomarattonas 20
011“
Vilniaus dviračių maratono
m
nuostatai
1. „Velomaratonas“ yra keturių vertybių: šeiimos, sveikattingumo, eko
ologijos ir eissmo saugum
mo paremta
iniciaatyva, kuria siekiama
s
stiprinti dviračiųų kultūrą Liettuvoje.
2. „Velomaratonas“ organizuoja
amas viešosioos įstaigos „Nacionalinis automobiliųų klubas“ ir Vilniaus
V
miessto
savivaldybės (toliau – Organizzatorius).
„Velo
omaratono“ vyr. teisėjas:: bus paskelbbta.
3. Oficiaalus „Velomaaratono“ tink
klalapis: ww
ww.velomaratonas.lt
4. „Velomaratonas“ vyksta vado
ovaujantis Taarptautinės dviračių
d
sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentais, ir
šiais n
nuostatais (ttoliau – Nuosstatai) bei Orrganizatoriau
us nutarimais.
5. „Velomaratono“ startas:
s
2011
1 metų rugpjjūčio 21 dien
ną (2011‐08‐‐21), sekmaddienį.
6. „Velomaratono“ starto
s
laikai::
Vaažiavimo pavvadinimas
Vaaikų važiavim
mas
Mėėgėjų važiavimas
Sp
portininkų važiavimas

Starto laaikas
11:00 vaal.
12:30 vaal.
15:00 vaal.

g
starttuoti asmennys:
7. „Velomaratone“ galintys
Mėgėėjų ir sportininkų važiavim
me gali dalyvvauti 2000‐ųjų ir ankstesnių metų gim
mimo dalyvia
ai ir dalyvės iš
i
Lietuvvos bei užsieenio valstybių
ų.
Vaikų
ų važiavime dalyvauja
d
berniukai ir meergaitės, gim
mę 2001‐aisiais metais ir vvėliau.
Visi „Velomaratone“ startuoja
antys dalyviaai užsiregistruodami patvvirtina, kad s utinka su Nu
uostatuose
išdėstytais reikalaavimais.
Nepillnamečiai (ikki 18 metų) dalyviai startuuoti gali tik turėdami
t
raštišką tėvų/gllobėjų sutikimą.
8. „Velomaratono“ trasa
t
eina: Gedimino
G
proospektu, Šventaragio gatve, T.Vrublevvskio g., Kara
aliaus Mindaaugo
tiltu, Žvejų g., Upės g., Vytautto g., A.Mickeevičiaus g. per Žvėryno tiltą, A.Goštaauto g. (su ap
psisukimu tiees
Baltu
uoju tiltu ir grrįžimu atgal), Gedimino ppr.;
„Velo
omaratono“ trasa
t
sudaro
o uždarą ratąą, o startas bei finišas įren
ngti ties LR SSeimo rūmaiss (Gedimino
pr.533). Vieno trassos rato ilgis yra: 8 kilomeetrai.
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9. „Velomaratono“ vaikų
v
trasa eina:
e
Goštautto g. su apsissukimu ties Baltuoju
B
tiltuu ir grįžimu atgal.
a
„Velo
omaratono“ vaikų trasa sudaro
s
uždarrą ratą, o startas bei finišas įrengti tiees LR Seimo rūmais.
r
Vaikų
ų trasos ilgis yra 2,4 kilom
metro.
10. „Velo
nuo dalyvių
omaratono““ distancija priklausomai
p
ų grupės yra 2,4,
2 24, 40 arrba 80 kilom
metrų ilgio.
Traso
os kirtimas, tokiu būdu su
utrumpinantt distanciją, dalyviui
d
užtra
aukia diskvallifikaciją.
11. Dviraačiai, kuriaiss galima dalyyvauti „Velom
maratone“:
„Velo
omaratone“ leidžiama da
alyvauti bet kkokio tipo dvviračiu, tačiau
u dviračiais, neatitinkanččiais UCI dvirračių
sportto reglamentto, važiuosiantys dalyviaii gali startuoti tik mėgėjų
ų grupėje.
Asmeeninėms lenkktynėms („Time‐trial“) ir triatlonui skkirtų vairų naudojimas drraudžiamas.
Bet kurio iš dalyvių dviratis prrivalo nekeltii pavojaus kitiems marattono dalyviam
ms.
Ginčyytinais atvejaais dėl leidim
mo startuoti ssprendžia „V
Velomaratono
o“ teisėjai.
Maraatono metu keisti
k
dviratį yra draudžiaama.
12. Dalyyvių saugumo
o užtikrinimo
o priemonėss:
„Velo
omaratono“ dalyvis yra asmeniškai attsakingas už savo elgesį maratono
m
m etu.
Dviraatininkų šalm
mai yra priva
alomi visiemss dalyviams! Dalyviui, ne
eturinčiam šaalmo, neleidžiama startu
uoti, o
važiuojantys be šalmų diskvallifikuojami.
k
kuriuo
o
Dalyvvio šalmas neegali būti įskilęs ar sugaddintas, savadarbis, netinkkantis dviračiių sportui ir kitoks,
draud
džiama prekiiauti ir naudo
oti Lietuvos Respublikoje
e.
Ginčyytinais atvejaais sprendimus dėl konkrrečių šalmų atitikimo
a
priima „Velomaaratono“ teissėjai.
u patyrusiem
ms dalyviamss bei vaikamss
Dalyvviams rekomenduojame mūvėti dviraatininko piršttines. Mažiau
rekom
menduojamee važiuoti užsidėjus keliųų ir alkūnių ap
psaugas.
Nuo sstarto iki finiišo „Velomarratono“ dalyyviams draud
džiama naudo
otis mobiliaissiais telefonais bei kitais
važiavimui nebūtinais prietaissais, kurie blaaško to dalyvvio ar kitų da
alyvių dėmessį arba trukdo išgirsti teissėjų
dymus.
nurod
„Velo
omaratono“ trasa
t
eina pa
ašaliniam traansportui (išsskyrus Organ
nizatorių ir sppecialųjį tran
nsportą) uždaaryta
trasa.
Išvažiiuoti ar vaikšščioti „Velom
maratono“ traasa (išskyruss Organizatorių ir specialųųjį transporttą) yra
draud
džiama.
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13. „Velo
omaratono““ dalyviai skirstomi į šiass grupes:
Vaikų grupė (vaikams)
Grrupės pavadiinimas: Vaik
kai
Gimę 2001 meetais vėliau. Šie
Š dalyviai s tartuoja vaikkų trasoje, ku
urioje juos gaali lydėti tėvai ar globėjaai.
mergaitėms..
Vaaikų grupė yrra bendra berniukams ir m
Mėgėėjų grupė (dvviračių entuzziastams)
Grrupės pavadiinimas: Mėggėjai
Grrupė dviračių
ų entuziastam
ms, gimusiem
ms 2000 mettais ir vyresniems, kurie nneketina starrtuoti sporto
o
gru
upėse. Mėgėėjų grupė yra
a bendra vyraams ir moterims.
Sporrtininkų grup
pės (sportininkams)
Vyrrai
Grrupės
paavadinimas
V12
V14
V16
V18
V21
V35
V45
V55

Gimę
1999–2000
0 m.
1997–1998
8 m.
1995–1996
6 m.
1993–1994
4 m.
1977–1992
2 m.
1967–1976
6 m.
1957–1966
6 m.
1956 m. ir vyresni

Grrupė
Vaaikai
Mėėgėjai
Sp
portininkai:
V112, V14, V16,, V55, M12, M14,
M M16,
M18, M21, M3
35, M45 ir M55
M
V118, V21, V35 ir V45

Grupės
pavadiniimas
M12
M14
M16
M18
M21
M35
M45
M55

Moterys
Gimuusios
19999–2000 m.
19977–1998 m.
19955–1996 m.
19933–1994 m.
19777–1992 m.
19677–1976 m.
19577–1966 m.
19566 m. ir vyresn
nės

Trasoss pavadinimas
Vaikų trasa
Pagrin
ndinė trasa

Ratųų skaičius
1
3

Distancija
2,4 km
24 km

Pagrin
ndinė trasa

5

40 km

Pagrin
ndinė trasa

10

80 km

14. Regisstracija į „Ve
elomaratoną
ą“:
Užsiregistruoti į „Velomaratoną“ galima bbet kuriuo iš nurodytų trijų laikotarpi ų:
Laikotarpis
1. Iki 2011‐08‐14 (sekmadienio) imtinaai

Starto
o mokestis
nemokamai

2. Nuo 2011‐08‐15 (pirmad
dienio) iki
20011‐08‐18 (keetvirtadienio
o) imtinai

Vaikam
ms: nemokam
mai
Mėgėjjams ir
sportininkams: 50 Lt
Vaikam
ms: nemokam
mai
Mėgėjjams ir
sportininkams: 50 Lt
Vaikam
ms: nemokam
mai
Mėgėjjams ir
sportininkams: 50 Lt

3. 2011‐08‐19 (penktadien
nį) ir 2011‐088‐20
(šeeštadienį)
4. Starto dienąą: 2011‐08‐21 (sekmadiennį)
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Regisstracijos vietta
Interrnetu (oficialiame
tinklaalapyje)
Interrnetu (oficialiame
tinklaalapyje)
„1000%sports“ parduotuvėje,
prekyybos centre „Panorama““,
Saltooniškių g.9, Vilnius
V
Regisstracijos pala
apinėje prie
LR Seeimo rūmų,
Gedi mino pr.53, Vilnius
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Dalyvvis asmeniškaai atsako už registracijoss metu pateikkiamos informacijos tikruumą. Registravimasis sveetimais
ar netikrais asmeniniais duom
menimis reiškkia diskvalifikkaciją.
Draud
džiama regisstruotis toje pačioje gruppėje daugiau nei vieną kartą. Jei dalyvvis nori pakeisti savo
registtracijos duom
menis, tai jis gali padarytti iki 2011‐08
8‐14 (sekmad
dienio), 12:000 val. susisie
ekdamas su
Organ
nizatoriumi el.
e paštu: info@velomaraatonas.lt
15. Startto paketų išd
davimas:
Starto
o paketą sud
daro starto numeris, jo tvvirtinimo prie
emonės, info
ormacinė ir kkita medžiaga.
Norin
nt startuoti „Velomaratone“ starto paaketo atsiėm
mimas yra būtinas.
Užsiregistravę dalyviai savo sttarto paketuus gali atsiimtti bet kuriuo iš nurodytų laikotarpių:
Laikotarpis
20011‐08‐19 (peenktadienį) ir
i
20011‐08‐20 (šeeštadienį)
Visoms gru
upėms
Staarto dieną: 2011‐08‐21
2
(sekmadienį)
Vaikų grupei
Mėgėjų gru
upei
Sportininkų
ų grupėms

Laikas
11:00‐1
16:00 val.

Vieta
„100%
%sports“ pard
duotuvėje,
prekybbos centre „P
Panorama“,
Salton iškių g.9, Vilnius

9:00‐11
1:00 val.
9:00‐12
2:30 val.
9:00‐14
4:00 val.

Registrracijos palap
pinėje prie
LR Seim
mo rūmų,
Gedim
mino pr.53, Vilnius

Nepillnamečiai daalyviai starto paketo išdavvimo metu privalo
p
pateikti raštišką ttėvų/globėjų
ų sutikimą.
16. Startto numerių skelbimas:
s
Dalyvvių starto numeriai (startto tvarka) skeelbiami oficiaaliame tinkla
alapyje 2011 ‐08‐18 (ketvvirtadienį), 12
2:00
val.
Sportto grupių dallyvių starto numerius
n
ski ria Organizatorius, atsižvvelgdamas į ppraėjusių me
etų
„Velo
omaratono“ rezultatus be
ei dalyvių reiitingą.
Mėgėėjų važiavimo
o dalyviams starto numeeriai suteikiam
mi pagal jų registracijos llaiką didėjan
nčia tvarka.
Organ
nizatorius paasilieka teisę keisti mėgėjjų starto num
merius.
17. Startto procedūro
os:
Atsižvvelgiant į turrimą starto numerį,
n
sporttininkų ir mė
ėgėjų grupių dalyviai privvalo startuotti iš savo starrto
numeerį atitinkančio koridoria
aus. Starto kkoridorių schemos publikuojamos oficcialiame tinkklalapyje po starto
s
tvarkkos paskelbim
mo. Starto ko
oridoriai taipp pat bus pažymėti starto
o vietoje.
Vaikų
ų važiavimų dalyviams
d
sta
arto koridoriiai neįrengiami.
Starto
o signalą duo
oda „Veloma
aratono“ teissėjas.
Vaikų
ų ir sporto grrupės startuo
oja iš vietos iiš karto po sttarto signalo.
Mėgėėjų važiavimo
o metu startas vyksta tokkiu principu: po starto sig
gnalo pirmą ratą dalyviai važiuoja už
Organ
nizatoriaus automobilių,
a
kurie pasitraaukia prieš antrąjį
a
ratą. Pirmojo
P
rato metu Organ
nizatoriaus
autom
mobilius len
nkti draudžiama.
Vaikų
ų važiavimo dalyvius
d
po starto
s
leidžiaama lydėti jų tėvams ar globėjams.
18. Finiššo procedūro
os:
Finišąą skelbia „Veelomaratono“ teisėjai.
Vienu
u ratu ir dauggiau atsilikę dalyviai finiššuoja tame pačiame
p
rate kaip ir lyderris iš karto po
o lyderio finiššo.
Sporttininkų važiavimo dalyvia
ams, važiuos iantiems 5 raatus, po lyde
erio finišo išvvažiavimas išš trasos vykdomas
Gynėėjų gatve – po
osūkis į kairę
ę 150 metrų po finišo liniijos.
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19. „Velo
omaratono““ dalyviui sutteikiama:
 Pažymėta
a ir prižiūrima maratono trasa;
 Starto paketas:
o Starto
S
numerriai, tvirtinam
mi ant apranggos (sportininkų grupėm s);
o Starto
S
numerriai, tvirtinam
mi ant dviračio (mėgėjų irr vaikų grupėėms);
o Starto
S
numerrių tvirtinimoo priemonės;;
o In
nformaciniai lankstinuka i;
o Laiko
L
matavim
mo mikroschhemos (sportto grupėms) ,kurios privaalo būti grąžiinamos po finišo.
 Laiko mattavimas (spo
orto grupėmss; tuo atveju, jei dalyvis teisingai
t
prissitvirtina laiko matavimo
mikroschemą pagal gautą instruk ciją);
ezultatas rezzultatų protookoluose (spo
orto grupėm
ms);
 Dalyvio re
nimo (gėrimų
ų) punktas, kkuris bus įren
ngtas: Upės g.
g ties „Greenn Hall“ verslo centru;
 Atsigaivin
 Nugalėto
ojų apdovano
ojimai (sportiininkams bei komandom
ms) arba loterrija po finišo (mėgėjams));
 Dalyvio diplomas.
d
mandos:
20. Kom
Jei daalyvis pageidauja, „Velom
maratone“ jiss gali atstovaauti komanda
ai. Komandųų rūšys yra to
okios:
Ko
omandos rūššis
Vaaikų važiavim
mo komanda
Mėėgėjų važiavimo komand
da
Sp
portininkų važiavimo kom
manda

Reegistracijos
m
mokestis
nėėra
nėėra
1000 Lt

Komando
os
paraiška
nėra
nėra
yra

Maksim
malus koman
ndos
narių skkaičius
neribojaamas
neribojaamas
5

Tamee pačiame vaažiavime dalyyvaujantis „V
Velomaraton
no“ dalyvis ga
ali atstovautii ne daugiau kaip vienai
komaandai.
Vaikų
ų ir mėgėjų komandų
k
pavvadinimai paateikiami registracijos me
etu. Pavadiniimai privalo būti įrašyti
vieno
odai ir taisykllingai, priešin
ngu atveju koomandos ne
esutampančia
ais pavadinim
mais bus trakktuojamos kaaip
skirtingos komandos.
Sportto komandų paraiškos pu
ublikuojamoss oficialiame
e interneto tinklalapyje. PPateikiant ko
omandinę paaraišką
joje n
nurodyti sportininkai jau turi būti užssiregistravę asmeniškai
a
viisai maratonno distancijai: 10 ratų.
Užpildytas sporto
o komandų paraiškas
p
siųssti el. paštu: info@velom
maratonas.lt
Organ
nizatorius paasilieka teisę išbraukti koomandas nee
etišku pavadiinimu.
Keistii komandų narius
n
bei pavvadinimus leeidžiama iki 2011‐08‐14
2
(sekmadienioo), 12:00 val..
21. (Sporto grupėmss) Laiko mata
avimas:
Laiko
o matavimas užtikrinamas elektroninėės laiko mataavimo sistem
mos (toliau – Sistemos) pagalba.
Dalyvviai yra atsakkingi už savo mikroschem
mą nuo jos gaavimo iki grąžžinimo mom
mento. Po spo
orto grupės finišo
f
visi dalyviai privalo grąžinti mikroschemass Organizatoriaus įgaliotiems asmeni ms.
Bauda praradus ar
a negrąžinuss mikroschem
mos: 100 Lt.
Jei rasite ar pameesite mikroscchemą – neddelsdami info
ormuokite Orrganizatorių..
22. (Sporto grupėmss) Tam, kad rezultatas
r
būūtų užfiksuo
otas, būtina:
Starto
o numeriai turi būti pritvvirtinti prie ddalyvio nugarros, o laiko matavimui
m
skkirta mikroschema tinkam
mai
pritviirtinta pagal duotas instrukcijas visą m
maratono laiką nuo startto iki finišo.
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23. „Velo
omaratono““ rezultatai, nugalėtojų iššaiškinimas ir apdovano
ojimas:
 Neoficialū
ūs rezultatai publikuojam
mi „Velomaraatono“ dieną
ą:
o Oficialioje
O
len
ntoje (Organ izatoriaus paalapinėje);
o Oficialiame
O
„V
Velomaratonno“ tinklalap
pyje.
kelbiami oficiialiame „Velo
omaratono“ tinklalapyje 2011‐08‐31 d. (trečiadieenį),
 Oficialūs rezultatai sk
orius pasiliekaa teisę nukelti šį terminą
ą.
12:00 val. Organizato
23.1. Vaikų važiavimo rezulta
atai, nugalėttojų išaiškiniimas ir apdovanojimas:
Vaikų
ų važiavime apdovanojam
a
mi visi dalyviaai. Apdovano
ojimai vyksta
a iškart po vaaikų važiavim
mo finišo.
dovanojimass:
23.2. Mėgėjų važžiavimo rezultatai, nugallėtojų išaiškiinimas ir apd
Mėgėėjų važiavimo
o dalyvių apd
dovanojimass vyksta burttu keliu traukkiant finišavuusiųjų numerrius ir
apdovanojant šiuos dalyvius prizais.
p
Apdoovanojimai vyyksta sporto grupių važiaavimo metu.
23.3. Sportininkų
ų važiavimo rezultatai,
r
n ugalėtojų iša
aiškinimas irr apdovanojiimas:
Sportto grupių važžiavimo nuga
alėtojais yra::
 Pirmas trris vietas absoliučioje vyrrų įskaitoje pelnę dalyviai;
 Pirmas trris vietas absoliučioje mo
oterų įskaitoje pelniusios dalyvės;
 Pirmas trris vietas kiek
kvienoje gruppėje pelnę dalyviai bei da
alyvės;
 Pirmąją vietą
v
užėmussi sporto kom
manda.
Sportto grupių dallyvių rezultattai nustatom
mi naudojantis Sistemos bei
b finišo teissėjų, o prireikus – fotofin
nišo
duom
menimis.
Jei vieenoje sporto
o grupėje startuoja mažiaau nei 5 dalyviai, jie priskkiriami prie aaukštesnės pagal pajėgum
mą
grupėės tokia tvarka: V12→V14→V16→V118→V21, M12→M14→M
M16→M18→
→M21, V55→V45→V35→V21
arba M55→M45→M35→M2
21.
Jei daalyvio rezultaato tarp neofficialių rezulttatų nėra arb
ba dalyvio manymu jo įveeiktų ratų skkaičius ar laikkas
klaidiingas, jis privvalo nedelsdamas apie taai informuoti Organizatorių.
23.4. Sporto kom
mandų rezultatai, nugalėttojų išaiškinimas ir apdo
ovanojimas:
Sportto komandų rezultatas nustatomas s usumavus trrijų greičiausiai 10 trasos ratų apvažia
avusių komandos
narių
ų rezultatus.
Jei nee visi trys spo
orto komand
dos nariai įveeikė po 10 ratų, sumuojant komandinnius rezultatu
us už kiekvieeną
neįveeiktą ratą pridedama po 20
2 minučių.
Jei sp
porto komandų rezultatas yra lygus – žiūrima, kurris iš jų greičiausiai trasą įveikusių narių pasirodė
geriau.
23.5. Mėgėjų kom
mandų rezultatai, nugalėėtojų išaiškin
nimas ir apdovanojimas :
Mėgėėjų komandų
ų įskaitoje laiimi komandaa, turinti dau
ugiausiai narių.
Apdo
ovanojama pirmąją vietą užėmusi mėėgėjų komanda.
Jei mėgėjų koman
ndų rezultata
as yra lygus – sudedamas visų koman
ndos narių am
mžius pagal gimimo mettus.
Aukšttesnę vietą užima
u
vyresn
nė komanda.
24. Nugaalėtojų apdo
ovanojimas vyksta
v
tokiu laiku:
Ap
pdovanojimaas
Vaaikų važiavim
mo dalyviai
Nu
ugalėjusi mėggėjų komand
da
Sp
portininkų važiavimo nugalėtojai
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1
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1
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1

Laikas
Iš karto po finišo
17:30 va
al.
17:30 va
al.
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25. Sauggaus ir garbin
ngo dalyvaviimo užtikrin imas:
Bet koks pašalinėės pagalbos naudojimas
n
„„Velomarato
ono“ metu, iššskyrus technninę pagalbą
ą (žr.: „Techn
ninė
pagallba“), reiškiaa dalyvio diskkvalifikaciją.
Visi „Velomaratono“ dalyviai sutinka:
 Laikytis šių Taisyklių ir kitų Organiizatoriaus sp
prendimų;
 Laikytis Organizatoria
O
aus įgaliotų aasmenų teisė
ėtų reikalavim
mų;
 Maratone
e dalyvauti tik techniškaii tvarkingu dviračiu, kurio
o:
o Stabdžiai
S
turi būti gerai veeikiantys;
o Pagrindiniai
P
elementai:
e
rėėmas, šakė, vairas,
v
balnelio vamzdis, ratai nebūtų
ų lūžę, skilę ar
a
p
pavojingai
sulinkę;
o Vairas,
V
balnelio vamzdis, ratai ir kiti elementai nebūtų atsilaisvvinę ar netin
nkamai pritviirtinti;
 Apie dviračio atitikimą „Velomaraatonui“ galuttinai sprendžžia Organizattoriaus įgalio
oti asmenys;
 Nuo pat starto
s
iki finišo būti tinkaamai užsidėju
us ir užsisegu
us šalmą;
 Važiuoti saugiai
s
savo ir kitų dalyviių atžvilgiu irr prisiimti vissą atsakomybbę dėl galimų
ų lenktynių
incidentų
ų (įskaitant, bet
b neapsiribbojant griūtiss, traumas, susidūrimus ssu žiūrovais, gyvūnais,
stovinčiomis ar judančiomis transsporto priem
monėmis, kita
ais kelio įrenggimais ar trasoje esančiaais
objektais) bei galimų sveikatos suutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijjusių su dalyvavimu
„Velomarratone“;
 Pasitraukkti iš „Veloma
aratono“, jeii jų metu dviratis sugedo ir dėl to tappo nesaugu tęsti maraton
ną, o
gedimo pašalinti
p
operatyviai neįm
manoma (tokkiais gedimais laikomi: staabdžių dingim
mas, pagrind
dinių
dalių: ratų, vairo ir kt. tvirtinimo eelementų laisvumas, rėm
mo ar pagrinddinių dalių lū
ūžimas/skilim
mas ir
t.t.);
 Garbingai elgtis kitų „Velomarato
„
ono“ dalyvių, žiūrovų, teissėjų, trasą prrižiūrinčių assmenų bei
Organizattorių atžvilgiu;
 Netrukdyyti greitesniems ir/ar lenkkiantiems rattu dalyviamss laikytis savo
o tempo, passitraukiant arčiau
dešiniojo
o kelkraščio;
 Nesivežti aštrių ar kitaip pavojing ų sau pačiam
m ir kitiems dalyviams
d
daaiktų;
 Nevartoti alkoholinių gėrimų bei n
narkotinių medžiagų.
m
26. Tech
hninė pagalb
ba
„Velo
omaratono“ dalyviams ga
ali būti suteikkta techninė
ė pagalba iš šalies, jei jos metu atlieka
ami būtini
remo
onto darbai, keičiamos
k
attskiros dviraččio detalės, tačiau
t
ne visa
as dviratis.
Techn
ninė pagalbaa suteikiama šalia trasos esančio kom
mandos perso
onalo, pasitraaukus į kelkrraštį ir netrukkdant
kitiem
ms „Velomarratono“ dalyvviams.
Techn
ninę pagalbąą suteikiantie
ems asmenim
ms draudžiam
ma judėti trasa važiavimųų metu.
Jei teechninės pagalbos metu gedimo
g
pašaalinti neįman
noma, dalyviss pasitraukia iš „Velomarratono“.
27. Pasittraukimas iš „Velomarattono“:
Iškilus būtinybei pasitraukti
p
išš „Velomarattono“ galimaa šiais būdaiss:
 Atvykus ir apie tai pra
anešus Organnizatoriui fin
niše;
 (Sporto grupėms)
g
Susstojus trasos kelkraštyje ar šalia traso
os ir laukiantt mikroschem
mas surenkan
nčio
Organizattoriaus automobilio.
Susto
oti trasoje, taaip trukdant kitiems dalyyviams, draud
džiama.
Pasitrraukimas nereiškia starto
o mokesčio ggrąžinimo.
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28. Med
dicinos pagalbos užtikrinimas:
„Velo
omaratono“ metu trasoje
e budės greittosios mediccinos pagalbo
os ekipažai.
Jei paamatysite daalyvį, kuriam reikia mediccinos pagalbo
os ar tokios pagalbos
p
prirreiks jums – nedelsdami
inform
muokite trassos oficialius asmenis (te isėjus, trasos prižiūrėtoju
us ir t.t.), o jeei to operatyyviai padarytti
negallima – skamb
binkite bendrosios pagal bos telefonu
u: 112.
29. Startto mokesčių grąžinimas:
Starto
o mokesčiai grąžinami visais atvejais,, išskyrus:
 Jei „Velom
maratonas“ atšaukiamass dėl force majeure (aplin
nkybių, nepriiklausančių nuo
n
Organizattoriaus);
 Užsiregisttravusiems, tačiau
t
startoo paketų neaatsiėmusiemss ir/ar nestarrtavusiems dalyviams;
d
 „Velomarratone“ starttavusiems daalyviams.
30. Pamesti bei rasti dalyvių daiktai:
Apie pamestus arr rastus daikttus, priklausaančius kitam
m dalyviui, pra
ašome inform
muoti Organ
nizatorių. Iškaart po
finišo
o informacijo
os palapinėje
e veikia radinnių biuras, vė
ėliau apie pam
mestus ar raastus daiktus dalyviai gali
praneešti el.paštu:: info@velom
maratonas.lt
31. Proteestai:
Dalyvvis turi teisę pateikti prottestą dėl Taissyklių nesilaiikymo ar maratono rezulltatų.
Proteestai priimam
mi iki 2011‐08
8‐31 d. (treč iadienio), 12
2:00 val. ir pa
asirašyti turi būti pateiktii Organizatorriaus
palap
pinėje arba atsiųsti el. paštu: info@veelomaratonaas.lt arba fakksu: (8 5) 2766 28 29.
Proteestas priimam
mas sumokėjjus 100 Lt užžstatą, kuris grąžinamas
g
tuo
t atveju, jeei yra patenkkinamas.
Proteestą nagrinėja Organizato
oriaus sudaryyta komisija bei „Veloma
aratono“ vyr.. teisėjas.
32. Taisyyklėse nepam
minėti klausimai:
Taisyklėse nepam
minėtus klaussimus sprenddžia „Velomaaratono“ Org
ganizatorius.
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