Puikus buriavimo ant ledo savaitgalis baigėsi palikdamas stiprius įspūdžius:
šaltos pūgos ir šiltų žmonių atsiminimus, skaudenančius raumenis ir ramybę
galvoje. Pirmasis Europos Ice-Blokart ledrogių čempionatas sukvietė 25 dalyvius
iš šešių Europos šalių (Prancūzijos, D. Britanijos, Nyderlandų, Estijos, Latvijos ir
Lietuvos) į vieną gražiausių Lietuvos kampelių – Nidą. Buvo varžomasi dviejose
svorio kategorijose (lengvasvorių - iki 85 kg - bei sunkiasvorių - virš 85 kg) ir
dviejuose kiekvienos kategorijos pogrupiuose.
Abidvi varžybų dienos buvo visiškai skirtingos.
Vasario 21-oji saulėta, šilta ir beveik be vėjo. Čempionato dalyviai galėjo
mėgautis įspūdingais apsnigtų kopų vaizdais ir švelnia saulėkaita.

Estijos Blokart Komanda laukia vėjo

Per pietus vėjas kilstelėjo ir teisėjai davė startą lengviausiems čempionato
dalyviams. Deja, važiavimas buvo atšauktas nes ir vėl susilpnėjo vėjas. 3 m/s –
per mažai, kad būtų galima buriuoti ant kietoka sniego pluta padengto ledo.
Laukdami vėjo energingiausieji dalyviai laiko neleido veltui: vieni atsinešę
kastuvus šildėsi valydami sniegą ir “darydami” trasą, kiti tobulino imtynių
techniką, treti šnekėjosi gurkšnodami karštus gėrimus. Po pietų, kai visa
čempionato sriuba ant ledo buvo suvalgyta, vėjas dingo galutinai. Vakare
daugelis čempionato dalyvių įsijungė į Neringos miesto šventę, kur išmėgino
jėgas lankų metime, šokiuose ant ledo ir ragavo tikrą kareivišką košę.
Ilgai lauktas ciklonas atvyko šeštadienio naktį, besiskirstant po Blokart
vakarėlio su pirčių malonumais. Vasario 22 d. ryte pūtė 6 m/s vėjas, kuris į

pavakarę sustiprėjo iki 15 m/s. Galiausiai Ice-Blokart ledrogininkai gavo progą
pasikinkyti vėją ir išmėginti savo jėgas ant ledo.
Pirmoje dienos pusėje buvo įvykdyta 16 atrankinių važiavimų, po kurių
paaiškėjo 8 geriausieji kiekvienos svorio kategorijos dalyviai. Po pietų jie
susirungė ant ledo finaliniuose važiavimuose.
Pučiant stipriems vėjams tarp sunkiasvorių stabiliai pirmavo 2008 m. Baltijos
šalių Blokart čempionas ir 2009 m. Lietuvos DN ledrogių čempionas Algirdas
Žižys iš Vilniaus. Nepaisant titulų jam ant kulnų aktyviai lipo Vilius Bestauskas iš
Klaipėdos, Raul Nappa (Estija) ir klaipėdietis Marius Ambrulaitis.

Algirdas Žižys ruošiasi finaliniams važiavimams

Finaliniams važiavimams besibaigiant, vėjas sustiprėjo iki ekstremalaus 15 m/s
greičio, ėmė siausti pūga. Dėl saugumo sumetimų teisėjai atšaukė paskutinį, 4ąjį važiavimą lengvasvoriams, kas reiškė, kad jiems bus įskaityti visi trijų
važiavimų rezultatai, netaikant blogiausiojo rezultato atmetimo.
Lengvasvorių kategorijoje netikėtas virtimas ir stiebo lūžimas Matui Mizgiriui
(Nida) lėmė pralaimėjimą per pirmąjį važiavimą. Tokia pat klaida, vienam iš
čempionato favoritų, Antanui Golubovskiui iš Nidos, sutrukdė pasiekti prizinę
vietą. Tai lėmė, kad Europos čempionu lengvasvorių kategorijoje tapo stabiliai
ir be klaidų buriavęs Darius Gerasimavičius – “Bitlas” iš Vilniaus. Sveikinimai!

Paskutinis sunkiasvorių važiavimas siaučiant pūgai

Didesnė patirtis buriuojant ant ledo ekstremaliomis sąlygomis stipriai nulėmė
čempionato rezultatus. Ice-Blokart ledrogininkai, atvykę iš šalių, kur ledas ir
sniegas yra retenybė, buriavo sunkiau, klimpo į sniegą, dažniau vartėsi. Taip
atsitiko Olivier Criou (Prancūzija) kuris buvo labai greitas atrankiniame ture,
tačiau per dažnai apvirsdavo. Nepaisant mažesnės patirties, olandas Frank van
Wijk ir renginio žurnalistas Ryanair žurnalui Nick Haslam (D.Britanija), kuris tik
kartą prieš tai buriavo Ice-Blokart ledrogėmis, pasirodė labai gerai ir pateko į
finalus. Šaunuoliai!

Nick Haslam lengvasvorių atrankiniame važiavime

Didelis dėkui visiems Pirmojo Europos Ice-Blokart čempionato dalyviams, kurie
nepabūgo žiemos šalčių ir vėjų bei atvyko į Nidą. Organizatoriai taipogi labai
dėkingi teisėjų komandai: DN ledrogių asociacijos prezidentui Vadimui
Grigoniui, Aleksandrui Grigoniui, vyr. teisėjui Viliui Tamkvaičiui, bei visiems
kitiems kurie prisidėjo prie renginio organizavimo.
Džiaugdamiesi buvusiu renginiu, kartu mes jau galvojame apie galimybę
kitąmet surengti Pasaulio Ice-Blokart ledrogių čempionatą. Tad, iki kitų
pasimatymų ant ledo!

Uždarymo ceremonijoje triumfavo prizininkai (iš kairės):
Vilius Bestauskas, Matas Mizgiris, Darius Gerasimavičius, Algirdas Žižys, Raul Nappa

P.s. Pirmasis Europos Ice-Blokart čempionatas buvo plačiai nušviestas Lietuvos
savaitgalio žiniasklaidoje kaip viena įdomiausių naujienų. Informacija apie
renginį buvo publikuojama spaudoje, naujienų portaluose internete, rodoma
per žinias TV kanaluose ir transliuojama per radiją.
Nuorodos:
Detalūs rezultatai: http://www.blokart.lt/blokart/european-ice-blo-09rezults.pdf
Youtube video: http://www.youtube.com/watch?v=MAa30VlpfEI
Delfi TV video: http://tv.delfi.lt/video/6sDI8GMj/
Nick’o Haslam’o fotografijos: http://foto.delfi.lt/my_album/15485/
Apie renginį žiniasklaidoje:
http://www.blokartforum.eu/viewtopic.php?p=3320#3320

Renginio rėmėjai:

Renginio draugai:
Neringos savivaldybė

