LR ICE-BLOKART LEDROGIŲ ČEMPIONATAS 2008
NUOSTATAI
1. DALYVIAI
Čempionate kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ir kitų valstybių buriuotojai, nuosavų
Blokart ledrogių vairininkai.
2. INVENTORIUS
Dalyviai rungtyniaus vienodos specifikacijos Blokart ledrogėmis
(daugiau informacijos: www.blokart.lt). Čempionatui yra skirtos 6 VšĮ „Irklakojis“
Blokart ledrogės su 3.0 ir 4.0 kv. m. burėmis, kuriomis pakaitomis galės rungtyniauti
čempionato dalyviai, neturintys savo inventoriaus.
3. LAIKAS
Čempionatas vykdomas 2008 m. vasario 23-24 dienomis.
4. VIETA
Kuršių marių ledas ties Nida. Nesant ledo ant Kuršmarių – kitame artimiausiame užšalusiame
vandens telkinyje
Čempionato startas Nidoje vasario 23 d. 11.00 val.
5. ČEMPIONATO ORGANIZATORIAI
Čempionatą organizuoja ir vykdo VšĮ „Irklakojis“ bei jo patvirtintas lenktynių komitetas.
6. ČEMPIONATO PROGRAMA
Vasario 23 d.:
10.00 – dalyvių dokumentų patikrinimas.
10.30 – lenktynių komiteto ir vairininkų pasitarimas.
11.00 – čempionato atidarymas.
11.30 – atrankinių čempionato varžybų startas.
17.30 – atrankinių čempionato varžybų pabaiga.
Vasario 24 d.:
10.00 – lenktynių komiteto ir vairininkų pasitarimas.
10.30 – finalinių čempionato varžybų startas.
14.30 – finalinių čempionato varžybų pabaiga ir nugalėtojų apdovanojimai.
7. ČEMPIONATO FORMA
7.1 Vairininkai varžosi dviejose svorio kategorijose: lengvasvorių (iki 85 kg) ir sunkiasvorių (85+
kg).
7.2 Atrankinės varžybos skirtos finalinių varžybų dalyviams išaiškinti:
7.2.1 kiekviena svorio kategorija skirstoma į grupes, daugiausiai po 6 dalyvius;
7.2.2 kiekvienoje grupėje vykdomi 4 maždaug 10 min. trukmės važiavimai;
7.2.3 blogiausias kiekvieno dalyvio važiavimo rezultatas yra atmetamas;
7.2.4 Į atitinkamos svorio kategorijas kitos dienos finalines varžybas patenka 6 dalyviai, užėmę
aukščiausias vietas savo grupėse. Esant lygybei pagal pozicijas, į finalinį etapą patenka
mažiau laiko distancijoje užtrukęs vairininkas.
7.3 Finalinės varžybos skirtos čempionato nugalėtojams nustatyti:
7.3.1 kiekvienoje svorio kategorijoje vykdomi 4 maždaug 15 min. trukmės važiavimai;
7.3.2 blogiausias kiekvieno dalyvio važiavimo rezultatas yra atmetamas;

8. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
8.1 Nugalėtojai išaiškinami kiekvienoje svorio kategorijoje pagal surinktą taškų sumą finalinių
varžybų metu.
Savo svorio kategorijoje užėmę I – III vietas vairininkai apdovanojami diplomais ir vertingais
prizais.
6.3 Atskiros organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai
lenktynių komitetui pateikiami iki čempionato atidarymo.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

PARAIŠKOS
Vardinės paraiškos, užpildžius nustatytos formos blanką (žr. paraiskos_blankas.doc), yra
prisegamos ir siunčiamos elektroniniu paštu info@irklakojis.lt organizaciniam komitetui iki
2007 m. vasario 16 d.
Už pateiktus melagingus duomenis vardinėje paraiškoje, organizacinis komitetas pasilieka sau
teisę diskvalifikuoti tokius duomenis pateikusį vairininką.
Starto mokestis – 20 Lt kiekvienam vairininkui.
Ice-Blokart ledrogių nuomos mokestis programoje numatytoms treniruotėms ir visiems
startams – 90 Lt kiekvienam vairininkui, neturinčiam savo inventoriaus.
2008 m. Sausio 9 d.

Čempionato organizacinis komitetas

