PIRMASIS ATVIRAS BURIAVIMO SAUSUMOJE
BLOKART VĖJARAČIAIS ČEMPIONATAS
INFORMACINIS PRANEŠIMAS NR.1
Nida, 2007-11-12

REGISTRACIJA:
Didėjant užsiregistravusiųjų dalyvių skaičiui bei norint išvengti bereikalingų laiko
trukdžių pirmąją čempionato dieną, LABAI PRAŠOME čempionato startinį (20 Lt) bei
inventoriaus nuomos (60 Lt) mokesčius vienu pavedimu pervesti į sąskaitą:
Gavėjas: VšĮ „Irklakojis“
Bankas: AB Bankas Hansabankas
Sąsk.Nr.: LT597300010095591136
Mokėjimo paskirtis: Vardenio Pavardenio čempionato dalyvio mokestis
Registracija galima ir šeštadienį 10 val. prieš varžybas, tačiau organizatoriai pasilieka sau
teisę uždaryti registraciją susirinkus 49 dalyviams.
Paaiškėjus, kad užsiregistravęs dalyvis negalės dalyvauti atrankiniame arba finaliniame
čempionato etape, nedelsiant pranešti organizaciniam komitetui apačioje nurodytu
telefonu.
VARŽYBOS:
Kadangi dauguma mūsų neturi savo inventoriaus, bus varžomasi kiekvienoje svorio
kategorijoje pogrupiais max. po 7 vairininkus.
Šeštadienį 10.00 val. ryte – dalyvių registracijos procedūra, po kurios bus paskelbti
planuojami atitinkamų svorio kategorijų pogrupių starto laikai. Kiekvienoje svorio
kategorijoje dalyviai bus suskirstyti į pogrupius pagal savo faktinį svorį, kadangi šis
kriterijus maksimaliai išlygina dalyvių varžymosi sąlygas. Pogrupių varžybos vyks paeiliui,
t.y. vienas pogrupis padarys visus 3 savo užvažiavimus, paskiau - kitas pogrupis ir t.t.
Planuojama vieno pogrupio atrankinių varžybų trukmė – 1 val. (apie 15 min. treniruotė,
3 x 10 min. užvažiavimai).
Visa paskutinė svarbiausia informacija apie varžybas bus skelbiama palapinėje
skelbimų lentoje.

SAUGUMAS:
Buriavimo taisyklės yra papildomos šiomis saugumo nuostatomis, kurios tampa
neatsiejama buriavimo taisyklių dalimi:
15. Varžybų metu vairininkas privalo dėvėti šalmą, pirštines, būti visąlaik užsisegęs
saugos diržą, ir kojas laikyti prakištas pro kojų saugos diržus.
ATVYKIMAS:
Dalyviai renkasi šeštadienį 10 val. Pietiniame Nidos paplūdimyje arba Nidos aerodrome
registracijos procedūrai (bus pranešta 2007-11-16 d. ryte Jūsų el.paštu ir www.blokart.lt ).

ATRANKINIO TURO REZULTATAI IR BLOKART VAKARĖLIS:
Šeštadienį pasibaigus visoms pogrupių varžyboms renkamės viešbučio „Nidus“
kavinėje/restorane adresu G. D. Kuverto g. 15, kur bus paskelbti ir iškabinti visi
rezultatai (numatoma vakarėlio pradžia – 18.30 val., sekite informaciją palapinės
skelbimų lentoje).
Čia Jūsų lauks nemokama kava, 20 proc. nuolaida nuo viso meniu, dienos video ir foto
peržiūra, linksmi pokalbiai, o nuo 21 val. ir vėliau - afterparty Nidos prieplaukoje su
geriausiu Lietuvoje vakarėlių projektu „Metal on Metal“.
RĖMĖJŲ ĮSTEIGTI PRIZAI:
Čempionams: savaitgalis viešbutyje „Linėja“ 2 asm., Nidos Seklyčios SPA paslaugos 1-ai
valandai 6 asm. ir baro „Kapitonas Morganas“ VIP nuolaidų kortelė -20%
Vicečempionams: savaitgalis Nidos kempingo apartamentuose 2 asm.
III vietų laimėtojams: Dovanų čekis pietums viešbučio „Nidus“ restorane 2 asm.
Gero vėjo ir iki pasimatymo Nidoje!

INFORMACIJOS TEL. +370 618 81 957

