„Velomaratonas 2010“ nuostatai
1. „Velomaratono“ tikslas:
„Velomaratono“ tikslas yra skatinti ir populiarinti dviračių kultūrą Vilniaus mieste, taip pat –
surengti įsimintiną šventę vilniečiams bei miesto svečiams. Maratono Organizatoriai, užsibrėždami
tikslą sutraukti gausų būrį dalyvių: pradedant mėgėjais, baigiant profesionalais, siekia padėti indėlį į
sveikos gyvensenos propagavimą bei visuomenės domėjimąsi dviračiais bei dviračių sportu.
2. „Velomaratonas“ yra organizuojamas VŠĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ ir Vilniaus
miesto savivaldybės (toliau – Organizatorius), padedant partneriams bei rėmėjams.
„Velomaratono“ globėjas: Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas – Andrius Kubilius.
„Velomaratono“ vyr. teisėjas: bus paskelbta.
Oficialus „Velomaratono“ tinklapis: www.velomaratonas.lt
3. „Velomaratonas“ vyks vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI)
reglamentais, ir šiais nuostatais (toliau – Nuostatai) bei Organizatoriaus nutarimais.
4.

„Velomaratono“ data: 2010 metų rugpjūčio 22 diena (2010-08-22, sekmadienis).

5.

„Velomaratono“ starto laikai:
•
•
•

Vaikų grupės startas (vaikų trasa): 12:00 val.;
Mėgėjų grupės startas (pagrindinė trasa): 13:30 val.;
Sportininkų grupių startas (pagrindinė trasa): 15:00 val.;

6. „Velomaratone“ galintys startuoti asmenys:
„Velomaratone“ (pagrindinė trasa) gali dalyvauti 1998-ųjų ir ankstesnių metų gimimo dalyviai ir
dalyvės: pradedant mėgėjais, baigiant profesionalais iš Lietuvos bei užsienio valstybių.
Vaikų važiavime (vaikų trasa) dalyvauja berniukai ir mergaitės, gimę 1999-aisiais ir vėlesniais
metais.
Visi „Velomaratone“ startuojantys dalyviai užsiregistruodami patvirtina, kad sutinka su
Nuostatuose išdėstytais reikalavimais.
Nepilnamečiai (iki 18 metų) dalyviai registracijos starto vietoje metu privalo turėti ir pateikti
raštišką tėvų/globėjų sutikimą.
7. „Velomaratono“ trasa:
Pagrindinė „Velomaratono“ trasa eis šiomis Vilniaus miesto gatvėmis ir objektais: Gedimino pr.,
Šventaragio g., T.Vrublevskio g., Karaliaus Mindaugo tiltu, Žvejų g., Upės g., Vytauto g.,
A.Mickevičiaus g. per Žvėryno tiltą, A.Goštauto g. (su apsisukimu ties Baltuoju tiltu ir grįžimu
atgal), Gedimino pr.;
„Velomaratono“ trasa bus uždara (eis uždaru ratu), o startas bei finišas įrengti toje pačioje vietoje.
Vieno rato ilgis yra: 8 kilometrai.
„Velomaratono“ vaikų trasa eis Goštauto g. su apsisukimu ties Baltuoju tiltu ir grįžimu atgal. Vaikų

trasos ilgis yra 2,4 kilometro.
Pagrindinės ir vaikų trasų žemėlapius galite rasti oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Pagrindinės „Velomaratono“ trasos bei vaikų trasos startas bus įrengtas ties LR Seimo rūmais
(Gedimino pr.53).
8. „Velomaratono“ distancija:
Atsižvelgiant į dalyvių grupes „Velomaratoną“ sudarys šios distancijos:
a) Visas maratonas (10 ratų, 80 km) – pajėgiausiems sportininkams skirtas maratonas;
b) Pusė maratono (5 ratai, 40 km) – kitoms sportininkų grupėms skirtas maratonas;
c) Mėgėjų važiavimas (3 ratai, 24 km) – šią distanciją važiuos „Velomaratono“ mėgėjų grupė;
d) Vaikų važiavimas (vaikų trasa, 2,4 km) – trumpas važiavimas, skirtas jauniausiems
dalyviams, gimusiems 1999 metais ir vėliau;
9. Kontrolinis punktas sporto grupėms:
Siekiant išvengti galimų neteisėtų trasos kirtimų, pagrindinėje trasoje A.Goštauto g. (už apsisukimo
ties Baltuoju tiltu) bus įrengtas kontrolinis punktas.
Kilus įtarimų dėl dalyvio galimo neteisėto trasos kirtimo, Organizatoriai patikrins, kiek kartų sporto
grupės dalyvis kirto šį tarpinį finišą.
Bus tikrinamas pirmasis dešimtukas atskirose sporto grupėse.
Esant tarpinio finišo kirtimo ir ratų skaičiaus neatitikimui, prie dalyvio rezultato bus pridėta 30
minučių. Jei kirtimų skaičius viršys du – toks dalyvis bus diskvalifikuotas.
10. Dviračiai, kuriais galima dalyvauti „Velomaratone“:
„Velomaratone“ leidžiama dalyvauti bet kokio tipo dviračiu, tačiau nestandartiniais dviračiais
(neatitinkančiais UCI dviračių sporto reglamento 1.3.007–1.3.009 ir 1.3024 punktų) važiuosiantys
dalyviai gali startuoti tik mėgėjų grupėje. Išskirtiniais atvejais leidimą dėl konkretaus nestandartinio
dviračio atitikimo „Velomaratonui“ duos „Velomaratono“ vyr. teisėjas.
Bet kurio iš dalyvių dviratis privalo nekelti pavojaus kitiems maratono dalyviams.
Taip pat, vertinant renginio dalyvių saugumą, asmeninėms lenktynėms („Time-trial“) ir triatlonui
skirtų vairų naudojimas draudžiamas.
Keisti dviratį maratono metu yra draudžiama.
11. Dalyvių saugumo užtikrinimo priemonės:
„Velomaratono“ dalyvis yra asmeniškai atsakingas už savo elgesį važiavimo ar varžybų metu..
Dalyviams šalmai yra privalomi! Dalyviui, neturinčiam šalmo, nebus leista startuoti, o
važiuojantys be šalmų bus diskvalifikuoti.
Šalmai negali būti skilę ar kitaip apgadinti, savadarbiai ir kiti, kuriais draudžiama prekiauti ir
naudoti Lietuvos Respublikoje. Atskirais atvejais sprendimus dėl konkrečių šalmų atitikimo
„Velomaratonui“ priima vyr. teisėjas.

Dalyviams rekomenduojame mūvėti dviratininko pirštines. Mažiau patyrusiems dalyviams ir
vaikams rekomenduojame važiuoti užsidėjus kelių ir alkūnių apsaugas.
Nuo starto iki finišo „Velomaratono“ dalyviams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais bei
kitais prietaisais (išskyrus atvejus, kai būtina iškviesti pagalbą), kurie blaškytų to dalyvio ar kitų
dalyvių dėmesį. Taip pat draudžiama naudoti ausinukus, kurie gali trukdyti išgirsti teisėjų
nurodymus.
„Velomaratono“ maršrutas eis pašaliniam transportui (išskyrus Organizatorių ir specialųjį
transportą) uždaryta trasa.
Išvažiuoti ar vaikščioti „Velomaratono“ trasa (išskyrus Organizatorių ir specialųjį transportą) tarp
važiavimų draudžiama.
12.

„Velomaratono“ dalyviai skirstomi į šias grupes:

Bendros grupės
Vaikai
Grupė
Vaikų

1999 m. ir jaunesni. Šie dalyviai važiuos tik vaikų trasoje, kurioje juos gali lydėti
tėvai/globėjai. Vaikų grupė yra bendra berniukams ir mergaitėms.
Mėgėjai

Grupė
Grupė visiems dviračių entuziastams, gimusiems 1998 m. ir anksčiau, kurie neketina
startuoti sporto grupėse. Mėgėjų grupė yra bendra vyrams ir moterims.
Sporto grupės
Vyrai
Moterys
Grupė Gimę
Grupė
Gimusios
Berniukų:
Mergaičių:
V12 1998 m.
M12
1998 m.
V14 1996–1997 m.
M14
1996–1997 m.
Jaunimo:
Jaunimo:
V16 1994–1995 m.
M16
1994–1995 m.
V18 1992–1993 m.
M18
1992–1993 m.
Pagrindinės:
Pagrindinės:
V21 1976–1991 m.
M21
1976–1991 m.
V35 1966–1975 m.
M35
1966–1975 m.
V45 1956–1965 m.
M45
1956–1965 m.
V55 1955 m. ir vyresni.
M55
1955 m. ir vyresnės.
Mėgėjų

„Velomaratono“ grupių dalyviai startuos tokiuose važiavimuose:
Grupės
Vaikų.
Mėgėjų.

Ratų
skaičius

Distancija
Vaikų
važiavimas
Mėgėjų

Kilometrų
skaičius

1

2,4

3

24

važiavimas
V18, V21, V35, V45.
Visas maratonas 10
V12, V14, V16, V55, M12, M14, M16, M18, M21,
Pusė maratono 5
M35, M45, M55.

80
40

13. Registracija į „Velomaratoną“:
Užsiregistruoti į „Velomaratoną“ galima išankstinės registracijos metu arba „Velomaratono“ dieną.
Starto paketus visi dalyviai galės atsiimti „Velomaratono“ dieną:
•

•
•

Išankstinė registracija internetu:
Išankstinės registracijos anketą galite rasti oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Išankstinės registracijos patvirtinimu laikomas dalyvio vardo, pavardės bei kitų duomenų
publikavimas registruotų dalyvių sąraše oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Registracija starto vietoje:
Ši registracija yra privaloma tik tiems, kurie nedalyvavo išankstinėje registracijoje.
Starto paketo išdavimas 2010-08-22 („Velomaratono“ dieną) registracijos palapinėje (žr.:
15 punktą). Jos vieta bus publikuojama oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.

Nepilnamečiai dalyviai starto paketo išdavimo metu privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą..
Išankstinė registracija neprivaloma, tačiau registruojantis starto vietoje bus įvestas starto mokestis.
Taip pat šiems dalyviams teks žemesnės starto pozicijos.
Dalyvis asmeniškai atsako už registracijos metu pateikiamos informacijos tikrumą. Registravimasis
svetimais ar netikrais asmeniniais duomenimis reikš diskvalifikaciją arba rezultato anuliavimą.
Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis daugiau nei vienoje grupėje.
Išankstinė registracija internetu vyks iki 2010-08-20 (penktadienio), 12:00 val.;
14. Starto mokesčiai:
Išankstinės registracijos metu užsiregistravusiems „Velomaratono“ dalyviams starto mokesčių nėra.
Juos sumoka renginio partneris: AB „Lietuvos Dujos“.
Starto mokesčius moka tik tie dalyviai, kurie nedalyvavo išankstinėje registracijoje ir registruojasi
starto dieną. Starto mokesčių dydžiai yra tokie:
Data
Sporto grupių dalyviams Mėgėjams Vaikų važiavimo dalyviams
Iki 2010-08-20, 12:00 val.nemokamai
nemokamainemokamai
Starto dieną
40 Lt
40 Lt
nemokamai
Jei „Velomaratonas“ atšaukiamas dėl force majeure (tai yra, aplinkybių, nepriklausančių nuo
Organizatorių), starto mokesčiai grąžinti nebus.
15. Starto numerių ir starto paketų išdavimas:
Starto numeriai ir starto paketai dalyviams bus išduodami „Velomaratono“ dieną registracijos
palapinėje. Asmenims, dalyvavusiems išankstinėje registracijoje, jie bus išduodami iš karto, o
nedalyvavusiems – po starto mokesčio sumokėjimo.
Starto paketų išdavimas vaikams vyks: 2010-08-22, nuo 10:00 iki 11:00 val.

Starto paketų išdavimas mėgėjams vyks: 2010-08-22, nuo 10:00 iki 12:30 val.
Starto paketų išdavimas sportininkams vyks: 2010-08-22, nuo 10:00 iki 14:00 val.
16. Starto numeriai ir starto grupės:
Dalyvių starto numeriai bus paskelbti 2010-08-21 (šeštadienį), 18:00 val.
Sporto grupių dalyvių starto numerius skirs Organizatorius.
Mėgėjų važiavimo dalyviams starto numeriai bus suteikiami pagal jų registracijos laiką.
Organizatorius pasilieka teisę keisti mėgėjų starto numerius.
Gavęs starto numerį dalyvis privalo startuoti iš savo starto koridoriaus. Starto koridoriai bus
nurodyti schemoje, publikuojamoje oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Savavališkas dalyvio startas ne savo starto koridoriuje reikš to dalyvio diskvalifikaciją. Atskiru
sprendimu Organizatorius gali leisti dalyviui startuoti iš kito starto koridoriaus.
17. Starto procedūros:
Vaikų važiavimo dalyviai startuos iš vieno starto koridoriaus. Vaikus galima lydėti važiuojant už
vaikų grupės.
Sporto ir megėjų važiavimo dalyviai prieš startą privalo rikiuotis pagal starto numerius išdėstytuose
starto koridoriuose. Starto koridorių schema bus paskelbta oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Mėgėjų važiavimo metu pirmą ratą dalyviai važiuos už Organizatoriaus automobilių, kurie
pasitrauks prieš antrąjį ratą. Pirmojo rato metu automobilius lenkti draudžiama. Juos aplenkusių
dalyvių rezultatai bus anuliuoti.
18. „Velomaratono“ finišas:
Vienu ratu ir daugiau atsilikę dalyviai finišuos po lyderio finišo – jiems nebus leidžiama važiuoti
daugiau ratų, o atsilikimas bus įrašytas iki finišo likusių ratų skaičiumi.
„Velomaratono“ finišas sporto grupėms bus uždaromas praėjus 20 minučių po 10 ratų greičiausiai
nuvažiavusio dalyvio finišo laiko.
„Velomaratono“ finišas mėgėjams bus uždaromas praėjus 20 minučių po 3 ratus greičiausiai
nuvažiavusio dalyvio finišo laiko.
Po finišo uždarymo laiko į finišą atvykę dalyviai laikomi nefinišavusiais.
19. Persiregistravimas:
Jei dalyvis nori persiregistruoti, tai jis gali padaryti iki 2010-08-20 (penktadienio), 12:00 val.
Norintys persiregistruoti asmenys turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu:
info@velomaratonas.lt.
20.

„Velomaratono“ dalyviui suteikiama:
•

Pažymėta ir prižiūrima maratono trasa;

•
•

•
•
•
•
•

Starto paketas:
Starto numeriai, tvirtinami ant aprangos (sportininkams);
o Starto numeriai, tvirtinami ant dviračio (mėgėjams);
o Starto numerių tvirtinimo priemonės;
o Informacinis lankstinukas;
o Laiko matavimo mikroschema (sporto grupėms) (ji privalo būti grąžinama po finišo);
Laiko matavimas (sporto grupėms; tik tuo atveju, jei dalyvis teisingai pritvirtino laiko
matavimo mikroschemą prie dviračio);
Dalyvio rezultatas rezultatų protokoluose (sporto grupėms);
Atsigaivinimo (gaiviųjų gėrimų) punktas, kuris bus įrengtas: Upės g. ties „Green Hall“
verslo centru;
Nugalėtojų apdovanojimai (sportininkams bei komandoms) arba loterija po finišo
(mėgėjams);
Dalyvio diplomas;

21. Komandos:
„Velomaratone“ dalyviai gali dalyvauti ir komandomis.
a) Sporto (žr.: 22 p.);
b) Mėgėjų (žr. 23 p.);
Vienas „Velomaratono“ dalyvis gali atstovauti tik vienai komandai.
22. Sporto komandos:
Sporto komandą sudaro iki 5 dalyvių, kurie prieš pateikiant komandinę paraišką jau yra
užsiregistravę asmeniškai.
Sporto komandos starto mokestis yra: 100 Lt.
Sporto komandų paraiškas (su ten nurodytais jau užsiregistravusių dalyvių vardais, pavardėmis,
gimimo metais, miestais, grupėmis, kontaktiniais telefonais bei kontaktiniais el. pašto adresais)
siųsti el. paštu: info@velomaratonas.lt.
Paraiškos formą galite rasti oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje.
Sporto komanda laikoma užregistruota, kada ji tampa publikuojama oficialiame „Velomaratono“
tinklapyje. Registracija patvirtinama tik tada, kai paraiška yra tinkamai užpildyta, o komandos
starto mokestis – sumokėtas.
Visi komandos paraiškoje nurodyti "Velomaratono" dalyviai turi būti užsiregistravę visai maratono
distancijai: 10 ratų.
Sporto komandoje norinčios dalyvauti moterys gali važiuoti 10 ratų, tačiau turi pateikti laisvos
formos prašymą Organizatoriui el. paštu: info@velomaratonas.lt iki 2010-08-20, 12:00 val.
Sporto komandų narius keisti draudžiama, tačiau komanda gali startuoti būdama ne visos sudėties.
23. Mėgėjų komandos:
Mėgėjų komandų nariams užregistruoti savo komandai paraiškų pildyti nereikia.
Komandos nariai sugalvoja komandos pavadinimą ir kiekvienas iš narių taisyklingai bei vienodai
įrašo jį tam skirtame laukelyje savo asmeninės registracijos metu. Organizatorius pasilieka teisę
išbraukti komandas neetišku pavadinimu.

Vienas dalyvis gali atstovauti ne daugiau kaip vienai komandai. Komandos nariai gali būti tik iš
mėgėjų grupės. Komandos narių skaičius – neribojamas.
24. Tam, kad rezultatas būtų užfiksuotas, būtina (sporto grupėms):
Starto numeriai turi būti pritvirtinti prie dalyvio nugaros, o laiko matavimui skirta mikroschema
tinkamai pritvirtinta prie dviračio rėmo visą maratono laiką nuo starto iki finišo.
25. Laiko matavimas (sporto grupėms):
Laiko matavimas bus užtikrinamas elektroninės laiko matavimo sistemos (toliau – Sistemos)
pagalba. Daviklis ant dviračio turės būti pritvirtintas pagal paskelbtą instrukciją.
Dalyviai yra atsakingi už gautąją mikroschemą nuo pat jos gavimo kartu su starto numeriu iki pat
jos grąžinimo. Po sporto grupės finišo visi dalyviai privalo grąžinti mikroschemas Organizatoriaus
įgaliotiems asmenims.
Bauda praradus ar negrąžinus mikroschemos: 100 Lt. Jei rasite ar pamesite mikroschemą –
nedelsdami informuokite Organizatorių.
26.

„Velomaratono“ rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
•

•

Neoficialūs rezultatai bus publikuojami „Velomaratono“ dieną:
o Oficialioje lentoje (Organizatoriaus palapinėje);
o Oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje;
Oficialūs rezultatai bus paskelbti oficialiame „Velomaratono“ tinklapyje 2010-08-31 d.,
12:00 val. Organizatorius pasilieka teisę nukelti šį terminą;

26.1 Vaikų važiavimo rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
Vaikų važiavime apdovanojami visi dalyviai. Apdovanojimai vyks iškart po vaikų važiavimo finišo.
26.2 Mėgėjų važiavimo rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
Mėgėjų važiavimas nėra varžybos, todėl dalyvių apdovanojimas vyks burtu keliu traukiant
finišavusiųjų numerius ir apdovanojant šiuos dalyvius prizais. Apdovanojimai vyks sporto grupių
važiavimo metu.
26.3 Sportininkų važiavimo rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
Sporto grupių važiavimo nugalėtojais bus:
•
•
•

Pirmas tris vietas absoliučioje vyrų įskaitoje pelnę dalyviai;
Pirmas tris vietas absoliučioje moterų įskaitoje pelniusios dalyvės;
Pirmas tris vietas kiekvienoje grupėje pelnę dalyviai;

Sporto grupių dalyvių rezultatai bus nustatomi naudojantis Sistemos bei finišo teisėjų, o prireikus –
fotofinišo duomenimis.
Jei dalyvio rezultato tarp neoficialių rezultatų nėra, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti
Organizatorių.
26.4 Sporto komandų rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
Sporto komandų rezultatas nustatomas susumavus 3 geriausiai pasirodžiusių komandos narių

rezultatus.
Apdovanojamos pirmąsias tris vietas užėmusios sporto komandos.
Jei sporto komandų rezultatas yra lygus – žiūrima, kuris iš jų greičiausiai trasą įveikusių narių
pasirodė geriau.
26.5 Mėgėjų komandų rezultatai, nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:
Mėgėjų komandų įskaitoje laimi komanda, turinti daugiausiai narių.
Apdovanojama pirmąją vietą užėmusi mėgėjų komanda.
Jei mėgėjų komandų rezultatas yra lygus – sudedamas visų komandos narių amžius pagal gimimo
metus. Aukštesnę vietą užima vyresnė komanda.
Nugalėjusios mėgėjų komandos apdovanojimas vyks sporto grupių važiavimo metu.
Sportininkų bei nugalėjusių sporto komandų apdovanojimai vyks: 2010-08-22, 17:30 val.
27. Saugaus ir garbingo dalyvavimo užtikrinimas:
Bet koks pašalinės pagalbos naudojimas „Velomaratono“ metu, išskyrus techninę pagalbą (žr.:
„Techninė pagalba“), reikš dalyvio diskvalifikaciją.
Visi „Velomaratono“ dalyviai sutinka:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Laikytis šių Taisyklių ir kitų Organizatoriaus sprendimų;
Laikytis Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų;
Startuoti tik techniškai tvarkingu dviračiu, kurio:
o Stabdžiai turi būti gerai veikiantys;
o Pagrindiniai elementai: rėmas, šakė, vairas, balnelio vamzdis, ratai nebūtų lūžę, skilę
ar pavojingai sulinkę;
o Vairas, balnelio vamzdis, ratai nebūtų atsilaisvinę ar netinkamai pritvirtinti;
Apie dviračio atitikimą „Velomaratonui“ galutinai sprendžia Organizatoriaus įgalioti
asmenys;
Nuo pat starto iki finišo būti tinkamai užsidėjus ir užsisegus šalmą;
Važiuoti saugiai savo ir kitų dalyvių atžvilgiu ir prisiimti visą atsakomybę dėl galimų
lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais,
gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais ar
trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių
su dalyvavimu „Velomaratone“;
Pasitraukti iš „Velomaratono“, jei jų metu dviratis sugedo ir dėl to tapo nesaugu tęsti
maratoną, o gedimo pašalinti neįmanoma (tokiais gedimais laikomi: stabdžių dingimas,
pagrindinių dalių: ratų, vairo ir kt. tvirtinimo elementų laisvumas, rėmo ar pagrindinių dalių
lūžimas/skilimas ir t.t.);
Garbingai elgtis kitų „Velomaratono“ dalyvių, žiūrovų, teisėjų, trasą prižiūrinčių asmenų bei
Organizatorių atžvilgiu;
Netrukdyti greitesniems ir/ar lenkiantiems ratu dalyviams laikytis savo tempo, pasitraukiant
arčiau dešiniojo kelkraščio;
Nesivežti aštrių ar kitaip pavojingų sau pačiam ir kitiems dalyviams daiktų;
Nevartoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų (apsvaigusio dalyvio laukia
diskvalifikacija);

28. Techninė pagalba
„Velomaratono“ dalyviams gali būti suteikta techninė pagalba iš šalies, jei jos metu atliekami būtini
remonto darbai, keičiamos atskiros dviračio detalės, tačiau ne visas dviratis.
Techninė pagalba suteikiama šalia trasos esančio komandos personalo ar pan., pasitraukus į
kelkraštį ir netrukdant kitiems „Velomaratono“ dalyviams.
Techninę pagalbą suteikiantiems asmenims draudžiama judėti trasa važiavimų bei varžybų metu be
„Velomaratono“ vyr. teisėjo leidimo.
Jei techninės pagalbos metu gedimo pašalinti neįmanoma, dalyvis pasitraukia iš „Velomaratono“.
Jis taip pat laikomas pasitraukusiu, jei nespėjo grįžti iki finišo uždarymo laiko.
29. Pasitraukimas iš „Velomaratono“:
Iškilus būtinybei pasitraukti iš „Velomaratono“ galima šiais būdais:
•
•

Atvykus ir apie tai pranešus Organizatoriui finiše;
Sustojus trasos kelkraštyje ar šalia trasos ir laukiant mikroschemas surenkančio
Organizatoriaus automobilio (sporto grupėms);

Sustoti trasoje, taip trukdant kitiems dalyviams, draudžiama.
Pasitraukimas nereiškia starto mokesčio grąžinimo.
30. Medicinos pagalbos užtikrinimas:
„Velomaratono“ metu trasoje budės greitosios pagalbos ekipažai.
Jei pamatysite dalyvį, kuriam reikia medicinos pagalbos ar tokios pagalbos prireiks jums –
nedelsdami informuokite trasos oficialius asmenis (teisėjus, prižiūrėtojus ir t.t.), o jei to operatyviai
padaryti negalima – skambinkite bendrosios pagalbos telefonu: 112.
31. Pamesti bei rasti dalyvių daiktai:
Apie pamestus ar rastus daiktus, priklausančius kitam dalyviui, prašome informuoti Organizatorių.
Iškart po finišo informacijos palapinėje veiks radinių biuras, vėliau apie pamestus ar rastus daiktus
dalyviai galės pranešti el.paštu: info@velomaratonas.lt.
32. Protestai:
Dalyvis turi teisę pateikti protestą dėl Taisyklių nesilaikymo ar maratono rezultatų.
Protestai priimami iki 2010-08-31 d., 12:00 val. ir turės būti pateikti Organizatoriaus palapinėje
arba atsiųsti el. paštu: info@velomaratonas.lt.
Protestas priimamas sumokėjus 100 Lt užstatą, kuris grąžinamas tuo atveju, jei yra patenkinamas.
Protestą nagrinės Organizatoriaus sudaryta komisija bei „Velomaratono“ vyr. teisėjas.
33. Taisyklėse nepaminėti klausimai:
Taisyklėse nepaminėtus klausimus spręs „Velomaratono“ Organizatorius.

