„Velomaratonas 2018“

Vilniaus dviračių maratono nuostatai
1. „Velomaratonas“ – keturiomis vertybėmis: šeima, sveikatingumu, ekologija ir eismo saugumu, paremta
iniciatyva, kuria siekiama stiprinti dviračių ir kitų žmogaus jėga varomų sausumos transporto priemonių
kultūrą Lietuvoje.
2. „Velomaratoną“ organizuoja viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“, sporto rinkodaros įmonė
„Pitlane“ ir Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Organizatorius).
3. Oficialus „Velomaratono“ tinklalapis: www.velomaratonas.lt
4. „Velomaratonas“ vykdomas vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI)
reglamentais, ir šiais nuostatais (toliau – Nuostatai) bei Organizatoriaus nutarimais.
5. „Velomaratono“ data: 2018 metų rugpjūčio 19 diena (2018-08-19), sekmadienis.
6. Programa:
Važiavimo pavadinimas
Sport ir Semi-Sport važiavimas dviračiais

Starto laikas
9:00 val.

Vėliausias finišas Apdovanojimų
(laiko limitas)
laikas
11:30 val.
Bus paskelbta

Papildomos rungtys ir važiavimai:
12:00
12:30
Bus paskelbta
Sport važiavimas Riedučiais
Mėgėjų važiavimas Riedučiais
Mėgėjų važiavimas Paspirtukais
Mėgėjų važiavimas Riedlentėmis
Vaikų važiavimas (nuo 7 iki 12 m. amžiaus)
13:00 val.
13:30 val.
po finišo
Vaikų važiavimas (iki 7 m. amžiaus)
13:30 val.
14:00 val.
po finišo
Mėgėjų važiavimas dviračiais
14:00 val.
16:00 val.
16:30 val.
Organizatorius pasilieka teisę tikslinti /keisti starto, finišo, apdovanojimų laikus ir Programą.
Nuostatai – „Velomaratonas 2018“

1 / 8

7. „Velomaratone“ galintys startuoti asmenys:
Vaikų grupėse gali startuoti iki 12 metų amžiaus (t.y., gimę po 2006-08-21 imtinai) dalyviai/(-ės), trasą
ketinantys įveikti bet kuria transporto priemone varoma žmogaus jėga (dviračiu, riedučiais, paspirtuku,
riedlente).
Mėgėjų grupėse gali startuoti dalyviai/(-ės), gimę iki 2006 metų imtinai .
Semi-Sport dviratininkų grupė yra pusės maratono distancija skirta dalyviams vyrams, kuriems pagal
amžių sporto grupėje priklausytų važiuoti 10 ratų (100 km). T.y.: gimusiems 1969-2001 metais imtinai.
Sporto grupių dalyviai/(-ės) turi būti gimę iki 2007 metų imtinai.
Sport važiavime Riedučiais ir Mėgėjų važiavime Riedučiais, Paspirtukais, Riedlentėmis gali startuoti
dalyviai/(-ės) sulaukę 12 ir daugiau metų (t.y., gimę iki 2006-08-19 imtinai).
Visi „Velomaratone“ startuojantys dalyviai užsiregistruodami patvirtina, kad sutinka su Nuostatuose
išdėstytais reikalavimais ir įsipareigoja jų laikytis.
Jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti tik turėdami raštišką tėvų/globėjų sutikimą. Jaunesni nei
18 metų Sporto mokyklų auklėtiniai gali dalyvauti turėdami raštišką tėvų/globėjų sutikimą arba
pateikę Organizatoriui el. paštu info@velomaratonas.lt trenerio pasirašytą renginyje dalyvaujančių
auklėtinių sąrašą. Sutikimas apibrėžia atsakomybę už „Velomaratone“ dalyvaujantį nepilnametį asmenį.
Tipinį sutikimo formos pavyzdį galima rasti oficialiame „Velomaratono“ tinklalapyje.
8. „Velomaratono“ trasa: Gedimino prospektas, Šventaragio gatvė, T. Vrublevskio g., Arsenalo g. bei T.
Kosciuškos g. (su apsisukimu ties Antakalnio žiedu ir grįžimu atgal), Karaliaus Mindaugo tiltas, 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 sudaro uždarą ratą. Mėgėjų važiavimas bei sporto ir Semi-Sport važiavimas vyksta
kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, o startas bei finišas įrengti ties LR Seimo rūmais (Gedimino pr.53). Vieno
trasos rato apytikslis ilgis yra 10 kilometrų.
9. „Velomaratono“ riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir vaikų trasa: Goštauto gatvė su apsisukimu ties
Baltuoju tiltu ir grįžimu atgal. „Velomaratono“ šių grupių važiavimo startas įrengtas ties Žvėryno tiltu, o
finišas – ties LR Seimo rūmais.
10. „Velomaratono“ distancijos Sport riedučių, mėgėjų riedučių, mėgėjų paspirtukų, mėgėjų riedlenčių ir
vaikų grupėms yra 2,4 km; dviratininkų mėgėjų: 10, 20 arba 30 km, dviratininkų Semi-Sport: 50 km, o
dviratininkų sportininkų: 50 arba 100 km ilgio (žr.: 13 p.).
Sutrumpinti distanciją ar kirsti ją neleistinoje vietoje yra draudžiama. Šių veiksmų prevencija bus vykdoma
Organizatoriaus paskirtų asmenų. Jiems užfiksavus pažeidimų, trasą sutrumpinę ar neleistinoje vietoje ją
kirtę dalyviai bus diskvalifikuojami.
11. Transporto priemonės kuriomis galima dalyvauti „Velomaratone“:
Dviračiai - „Velomaratone“ leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingu dviračiu (žr. 22 p.).
Nestandartiniais dviračiais (tandemais, velomobiliais ir pan.) startuoti galima tik gavus raštišką
Organizatoriaus leidimą. Asmeninėms lenktynėms („Time-trial“) ir triatlonui skirtų vairų naudojimas
draudžiamas. Sportininkams ir Semi-Sport dalyviams rekomenduojame dalyvauti tik plento varžyboms
skirtais dviračiais. Bet kurio iš dalyvių dviratis privalo nekelti pavojaus kitiems maratono dalyviams.
Ginčytinais atvejais dėl leidimo startuoti sprendžia „Velomaratono“ teisėjai. Sporto grupių dalyviams
leidžiama startuoti tik UCI reikalavimus atitinkančiais dviračiais.
Riedučiai, paspirtukai, riedlentės - „Velomaratone“ leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingomis
priemonėmis (žr. 22 p.). Nestandartinėmis priemonėmis (riedslidėmis ir pan.) startuoti galima tik gavus
raštišką Organizatoriaus leidimą.
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12. Dalyvių saugumo užtikrinimo priemonės:
„Velomaratono“ dalyvis yra asmeniškai atsakingas už savo elgesį maratono metu.
Šalmai yra privalomi visiems dalyviams!
Dalyvio šalmas negali būti įskilęs ar kitaip sugadintas, savadarbis, netinkantis dviračių sportui ir kitoks,
kuriuo draudžiama prekiauti ir naudoti Lietuvos Respublikoje. Ginčytinais atvejais sprendimus dėl
konkrečių šalmų atitikimo priima „Velomaratono“ teisėjai.
Dalyviams rekomenduojame mūvėti pirštines. Taip pat rekomenduojame važiuoti užsidėjus kelių ir
alkūnių apsaugas, ypač vaikų, riedučių, paspirtukų, riedlenčių grupėse.
Trasoje „Velomaratono“ dalyviams draudžiama naudotis muzikos grotuvais, mobiliaisiais telefonais bei
kitais važiavimui nebūtinais prietaisais, kurie blaško to dalyvio, ar kitų dalyvių dėmesį, arba trukdo išgirsti
teisėjų nurodymus.
„Velomaratono“ trasa įrengta gatvėse, kurios uždarytos pašaliniam transportui (Organizatorių ir
specialusis transportas nelaikomas pašaliniu).
Pašaliniams asmenims važiuoti ir vaikščioti „Velomaratono“ trasa važiavimų metu yra draudžiama. Pereiti
„Velomaratono“ trasą galima tik tam skirtose ir pažymėtose vietose prieš pereinant įsitikinus, kad tai
padaryti bus saugu.
13. „Velomaratono“ dalyviai skirstomi į šias grupes:
Vaikų grupė
Vaikams iki 12 metų (t.y., gimusiems po 2006-08-20 imtinai). Šie dalyviai startuoja vaikų
trasoje, kurioje juos gali lydėti tėvai ar globėjai (žr. 17 p.). Vaikų grupė yra bendra
berniukams ir mergaitėms.

Distancija:

Sport riedučių grupė
Grupė dalyviams/ėms, gimusiems iki 2006-08-19 imtinai. Grupės yra bendros vyrams ir
moterims.

Distancija:

Mėgėjų riedučių, paspirtukų, riedlenčių grupės
Grupės dalyviams/ėms, gimusiems iki 2006-08-19 imtinai. Mėgėjų grupės yra bendros
vyrams ir moterims.

2,4 km

2,4 km
Distancija:
2,4 km

Mėgėjų grupė
Grupė visiems dviračių entuziastams gimusiems iki 2006 metų imtinai. Mėgėjų grupė yra
bendra vyrams ir moterims. Savo distanciją mėgėjai gali pasirinkti patys (t.y., gali važiuoti
1, 2 arba 3 trasos ratus).

Distancija:

Semi-Sport (greitiems mėgėjams dviratininkams)
Grupė dalyviams vyrams, gimusiems 1969-2001 metais imtinai, kurie nori išbandyti jėgas
pusėje distancijos ir lenktyniauti laikui.

Distancija:

Grupės
pavadinimas:

Sportininkų grupės (sportininkams ir sportininkėms dviratininkams)
Vyrai
Moterys
Grupės
Gimę:
Distancija:
Gimusios:
pavadinimas:
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V12
V14
V16
V18
V19 (Elite)
V30
V40
V50
V60
V70

2006-2007 m.
2004-2005 m.
2002-2003 m.
2000-2001 m.
1989-1999 m.*
1979-1988 m.
1969-1978 m.
1959-1968 m.
1949-1958 m.
1948 m. ir vyresni

50 km

100 km

50 km

M12
M14
M16
M18
M19 (Elite)
M30
M40
M50
M60
M70

2006-2007 m.
2004-2005 m.
2002-2003 m.
2000-2001 m.
1989-1999 m.*
1979-1988 m.
1969-1978 m.
1959-1968 m.
1949-1958 m.
1948 m. ir vyresnės

50 km

* - Šiose grupėse gali startuoti ir vyresni, nepriskiriantys savęs V30-V70 ar M30-M70 grupėms. Pastarųjų
grupių dalyviai, norintys startuoti Elite grupėje, turi informuoti Organizatorių ir gauti jo patvirtinimą.
14. Registracijos į „Velomaratoną“ taisyklės:
Užsiregistruoti į „Velomaratoną“ galima:
Laikotarpis
1. Iki 2018-06-17 (sekmadienio) imtinai

2. Nuo 2018-06-18 (pirmadienio) iki 201807-22 (sekmadienio), imtinai
3. Nuo 2018-07-23 (pirmadienio) iki
2018-08-19 (sekmadienio) imtinai

Starto mokestis
Vaikams: nemokamai
Mėgėjams: nemokamai
Semi-Sport: €10*
Sportininkams: €10*
Vaikams: €3*
Mėgėjams: €5*
Semi-Sport: €20*
Sportininkams: €20*
Vaikams: €5*
Mėgėjams: €10*
Semi-Sport: €30*
Sportininkams: €30*

Registracijos vieta

Internetu:
www.velomaratonas.lt

Iki renginio: internetu
www.velomaratonas.lt,
Renginio dieną: Registracijos
palapinėje prie LR Seimo rūmų,
Gedimino pr. 53, Vilnius

Paaiškinimai:
* - asmuo registruotų dalyvių sąraše atsiranda (registracija patvirtinama) tik sumokėjęs starto
mokestį, kurio nuoroda atsiunčiama registracijos metu įrašyto elektroninio pašto adresu.
Registracijos data laikoma ta diena, kurią atliktas pavedimas.
Nepilnamečiams sporto mokyklų auklėtiniams registracija yra nemokama tuo atveju, jei prieš
registruodamiesi Organizatoriui el. paštu info@velomaratonas.lt iki 2018 m. rugpjūčio 10 dienos
(penktadienio) imtinai atsiunčia trenerio pasirašytą auklėtinių sąrašą.
Sumokėti starto mokesčiai negrąžinami, neperkeliami į kitus metus ir nekompensuojami.
Dalyvis yra atsakingas už registracijos metu pateikiamą informaciją. Svetimais ar netikrais asmeniniais
duomenimis užsiregistravęs dalyvis bus diskvalifikuojamas. Savo numerį perduoti kitam asmeniui yra
draudžiama.
Draudžiama registruotis tam pačiam važiavimui (žr.: 6 punktą) daugiau nei vieną kartą.
Jei dalyvis nori pakeisti savo ar vaikų registracijos duomenis mėgėjų ir / ar vaikų važiavimui, tai jis gali
nemokamai padaryti iki 2018-07-22 (sekmadienio) imtinai, susisiekdamas su Organizatoriumi el. paštu:
info@velomaratonas.lt. Po šio termino, dalyvio registracijos duomenų keitimo mokestis atitinka startinio
mokesčio kainą. Važiavimo keitimas yra traktuojamas kaip nauja registracija.
Semi-Sport ir Sportininkams dalyvio registracijos duomenų keitimo mokestis atitinka startinio mokesčio
kainą, važiavimo keitimas yra traktuojamas kaip nauja registracija.
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15. Starto numerių dalijimas:
Užsiregistravę dalyviai, pateikę savo asmens dokumentą, starto numerius gali atsiimti:
Data
Laikas
Vieta
2018-08-16 (ketvirtadienį),
Informacija bus paskelbta
2018-08-17 (penktadienį)
10:00 – 21:00 val.
svetainėje
2018-08-18 (šeštadienį)
http://www.velomaratonas.lt/
Visoms grupėms
Starto dieną: 2018-08-19 (sekmadienį)
Semi-Sport grupei
Registracijos palapinėje prie
7:00 – 9:00 val.
Sportininkų grupėms
LR Seimo rūmų,
Gedimino pr.53, Vilnius
Vaikų grupei
8:00 – 12:30 val.
Mėgėjų grupėms
8:00 – 14:00 val.
Nepilnamečiai dalyviai starto numerio atsiėmimo metu privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą.
Šis reikalavimas nėra taikomas sporto mokyklų auklėtiniams, kurie yra pateikę Organizatoriui el. paštu
info@velomaratonas.lt iki 2018 m. rugpjūčio 10 dienos (penktadienio) imtinai trenerio pasirašytą
renginyje dalyvaujančių auklėtinių sąrašą.
16. Starto numeriai:
Dalyvių starto tvarka (starto numeriai) skelbiami oficialiame tinklalapyje 2018-08-14 (antradienį), 18:00
val. Sporto grupių dalyvių starto numerius skiria Organizatorius, atsižvelgdamas į praėjusių dviejų metų
„Velomaratono“ rezultatus bei dalyvių reitingą. Mėgėjų ir Semi-Sport dalyviams starto numeriai
suteikiami pagal jų registracijos laiką didėjančia tvarka. Mėgėjų ir Semi-Sport komandoms suteikiami
gretimi starto numeriai, orientuojantis pagal pirmąjį užsiregistravusį komandos narį. Organizatorius
pasilieka teisę keisti starto tvarką.
Dalyviams, užsiregistravusiems Mėgėjų ir Vaikų grupių važiavimuose iki 2018-08-05 (sekmadienio)
imtinai, suteikiami vardiniai starto numeriai.
17. Starto procedūros:
Atsižvelgiant į turimą starto numerį, visi dalyviai privalo startuoti iš to starto koridoriaus, kuris atitinka
jo turimą starto numerį. Starto koridoriai specialiais ženklais bus pažymėti starto vietoje. Vaikų grupės
dalyviams starto koridoriai bus paskirti pagal dalyvių amžių. Starto numerių atitikimą starto koridoriui
kontroliuos Organizatoriaus paskirti asmenys.
Starto signalą duoda „Velomaratono“ Organizatoriaus įgalioti asmenys:
• Vaikų, Semi-Sport ir sporto grupės startuoja iš vietos po starto signalo.
• Mėgėjų grupė startuoja už Organizatoriaus automobilių, kurie pasitraukia prieš antrąjį ratą.
Organizatoriaus automobilius lenkti draudžiama.
Vaikų važiavimo dalyvius po starto leidžiama lydėti jų tėvams ar globėjams. Lydėti leidžiama pėsčiomis,
einant ar bėgant šalia trasos. Norintys lydėti dviračiais, prieš startą turi stovėti dalyvių rikiuotės gale.
18. Finišo procedūros:
Finišą skelbia „Velomaratono“ Organizatoriaus įgalioti asmenys.
Vienu ratu ir daugiau atsilikę dalyviai finišuoja tame pačiame rate kaip ir lyderis, šiam įveikus visą
distanciją. Jei dalyviui rodoma languota finišo vėliava – toks dalyvis laikomas finišavusiu ir privalo baigti
savo važiavimą.
Sportininkams bei Semi-Sport dviračių grupių dalyviams, važiuosiantiems 50 km (5 ratus), išvažiavimas iš
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trasos vykdomas atskiru finišo koridoriumi (Gynėjų gatvė (posūkis į kairę 150 metrų už finišo linijos)).
Laiko matavimo mikroschemos privalo būti grąžintos jas surenkantiems asmenims iš karto po finišo,
negrąžinus daviklio, dalyviui taikoma bauda nurodyta taisyklių 20 punkte.
19. Komandos:
„Velomaratono“ dalyvis gali atstovauti komandai:
• Vaikų, mėgėjų ir Semi-Sport komandų pavadinimai įrašomi registracijos metu. Šių komandų
registracija be papildomo mokesčio, o jų narių skaičius neribojamas.
• Sporto komandų pavadinimai įrašomi individualios registracijos metu, taip pat – pateikiami
komandinėje paraiškoje. Pateikiant komandinę paraišką, joje nurodyti sportininkai jau turi būti
užsiregistravę asmeniškai. Visi tos pačios komandos nariai turi važiuoti vienodą distanciją.
Maksimalus sporto komandos narių skaičius ribojamas iki 8. Ne vėliau kaip 3 dienos iki
„Velomaratono“, komandos vadovas privalo nurodyti galutinį penketuką, kuris atstovaus komandą
komandinėje įskaitoje. Komandos registracijos mokestis: €70. Sporto komandų paraiškos
publikuojamos oficialiame tinklalapyje. Užpildytas sporto komandų paraiškas siųsti el. paštu:
info@velomaratonas.lt iki 2018 m. rugpjūčio 10 dienos (penktadienio) imtinai.
Komandų pavadinimai privalo būti įrašyti vienodai. Pavadinimai neribojami, tačiau privalo būti etiški bei
neprieštarauti „Velomaratono“ principams. Vienas dalyvis tame pačiame važiavime gali atstovauti ne
daugiau kaip vienai komandai. Keisti komandų narius bei pavadinimus leidžiama iki 2018-08-10
(penktadienio) imtinai.
20. Laiko matavimas (tik Sporto ir Semi-Sport dalyviams):
Laiko matavimas užtikrinamas elektroninės laiko matavimo sistemos (toliau – Sistemos) pagalba.
Dalyviai yra atsakingi už savo mikroschemą nuo jos gavimo iki grąžinimo momento. Visi finišavę dalyviai
privalo grąžinti mikroschemas Organizatoriaus įgaliotiems asmenims. Bauda, praradus ar negrąžinus
mikroschemos: 100 eur. Jei rasite ar pamesite mikroschemą – nedelsdami informuokite Organizatorių.
Tam, kad rezultatas būtų užfiksuotas, būtina:
Starto numeriai turi būti pritvirtinti prie dalyvio aprangos (nugaros bei kairiojo šono), o laiko matavimui
skirta mikroschema tinkamai pritvirtinta pagal duotas instrukcijas. Finišo procedūrą turi būti atlikta
tinkamai, kaip nurodyta šių nuostatų 18 punkte.
21. „Velomaratono“ rezultatų skaičiavimas ir apdovanojimai:
21.1. Vaikams:
Vaikų dalyvių rezultatai neskaičiuojami.
21.2. Mėgėjams:
Mėgėjams rezultatai neskaičiuojami, tačiau mėgėjai gali būti apdovanojami specialiais
Organizatoriaus įsteigtais prizais.
Mėgėjų komandų rezultatai:
Mėgėjų komandų įskaitoje apdovanojamos trys daugiausiai narių turinčios komandos. Jei mėgėjų
komandų rezultatas yra lygus – sudedamas visų komandos narių amžius pagal gimimo metus.
Aukštesnę vietą užima vyresnė komanda.
Bendruomenės, dalyvaujančios Amway Nutrilite iššūkyje, dėl riedlenčių parko apdovanojimo,
bendroje mėgėjų komandinėje įskaitoje nedalyvauja.
21.3. Semi-Sport dalyviams:
Semi-Sport važiavime apdovanojami 10 pirmųjų vietų bendroje važiavimo įskaitoje pelnę dalyviai.
21.4. Sportininkams:
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Apdovanojami:
Dviračių grupių dalyviai:
• I-III vietas absoliučioje vyrų įskaitoje pelnę dalyviai;
• I-III vietas absoliučioje moterų įskaitoje pelniusios dalyvės;
• I-III vietas kiekvienoje grupėje pelnę dalyviai bei dalyvės;
• I-III vietas užėmusios sporto komandos 100 km distancijoje*.
Riedučių grupės dalyviai:
• I-III vietas absoliučioje riedučių įskaitoje pelnę dalyviai bei dalyvės;
* - tuo atveju, jei nesusirenka 5 komandos, apdovanojama tik I-ąją vietą užėmusi komanda.
Sporto komandų rezultatai:
Sporto komandų rezultatas nustatomas susumavus trijų greičiausiai visą distanciją įveikusių
komandos narių rezultatus.
Jei mažiau nei trys Dviračių grupės sporto komandos nariai įveikė visą distanciją, sumuojant
komandų rezultatus kiekvieno neįveikto rato laikas skaičiuojamas kaip konkretaus dalyvio įveiktų
ratų vidurkis, pridedant po 20 baudos sekundžių už kiekvieną neįveiktą ratą. Tai taikoma
greičiausiems trims komandos nariams.
Jei sporto komandų rezultatas yra lygus – žiūrima, kuris iš jų greičiausiai trasą įveikusių narių
pasirodė geriau.
Sportininkų ir Semi-Sport dalyvių rezultatai nustatomi naudojantis Sistemos duomenimis bei finišo
teisėjų, o prireikus – fotofinišo duomenimis.
Organizatorius pasilieka teisę įsteigti daugiau apdovanojimų nei numatyta Nuostatuose.
• Neoficialūs sporto ir Semi-Sport grupių rezultatai publikuojami „Velomaratono“ dieną:
o Oficialioje lentoje (šalia starto/finišo arkos);
o Oficialiame „Velomaratono“ tinklalapyje.
• Oficialūs sporto ir Semi-Sport grupių rezultatai skelbiami oficialiame „Velomaratono“ tinklalapyje
2018-08-24 (penktadienį), 12:00 val. Esant objektyvioms priežastims, Organizatorius pasilieka teisę
nukelti šį terminą.
22. Saugaus ir garbingo dalyvavimo užtikrinimas:
Bet koks pašalinės pagalbos naudojimas „Velomaratono“ metu, išskyrus techninę pagalbą (žr.: 23 punktą
„Techninė pagalba“), reiškia dalyvio diskvalifikaciją.
Visi „Velomaratono“ dalyviai privalo:
• Laikytis šių Taisyklių ir kitų Organizatoriaus sprendimų;
• Laikytis Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų;
• Maratone dalyvauti tik techniškai tvarkingu dviračiu ar kita transporto priemone.
• 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 jo metu dviratis ar kita transporto priemonė sugedo ir dėl to tapo
nesaugu tęsti maratoną, o gedimo pašalinti operatyviai neįmanoma (tokiais gedimais laikomi:
stabdžių sistemos gedimas, pagrindinių dalių: ratų, vairo ir kt. tvirtinimo elementų laisvumas, rėmo
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•
•
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•

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;
Nei prieš, nei „Velomaratono“ metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų, taip pat
draudžiamų preparatų įtrauktų į Pasaulinės antidopingo agentūros sąrašą.

Nuostatų reikalavimų nesilaikantys „Velomaratono“ dalyviai patys atsako už savo saugumą.
23. 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, pasitraukus į kelkraštį ir
netrukdant kitiems „Velomaratono“ dalyviams.
Techninę pagalbą suteikiantiems asmenims draudžiama judėti trasa važiavimų metu.
Jei techninės pagalbos metu gedimo pašalinti neįmanoma, dalyvis pasitraukia iš „Velomaratono“.
24. Medicinos pagalbos užtikrinimas:
„Velomaratono“ metu trasoje budės greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
Jei pamatysite dalyvį, kuriam reikia medicinos pagalbos ar tokios pagalbos prireiks jums – nedelsdami
skambinkite bendrosios pagalbos telefonu: 112.
25. Pamesti bei rasti dalyvių daiktai:
Apie pamestus ar rastus daiktus, priklausančius kitam dalyviui, prašome informuoti Organizatorių. Iškart
po finišo informacijos palapinėje veikia radinių biuras, vėliau apie pamestus ar rastus daiktus dalyviai gali
pranešti el. paštu: info@velomaratonas.lt.
26. Protestai:
Dalyvis turi teisę pateikti protestą dėl Taisyklių nesilaikymo ar maratono rezultatų iki 2018-08-24
(penktadienio), 12:00 val.
Protestai turi būti pasirašyti ir pateikti Organizatoriaus palapinėje (renginio dieną) arba atsiųsti el. paštu:
info@velomaratonas.lt iki 2018-08-24 (penktadienio), 12:00 val..
Protestas priimamas sumokėjus €30 užstatą, kuris grąžinamas tuo atveju, jei yra patenkinamas. Protestą
nagrinėja Organizatoriaus sudaryta komisija bei „Velomaratono“ vyr. teisėjas.
27. Atsigaivinimo punktas:
„Velomaratono“ trasoje dviračių grupės mėgėjų važiavimo, taip pat sporto ir Semi-Sport važiavimo metu
bus įrengtas atsigaivinimo (vandens) punktas.
28. Kiti klausimai:
Kiekvienas „Velomaratono“ dalyvis/(-ė) sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su
juo/ja Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo tikslais be atskiro sutikimo. Kitus Nuostatuose
nepaminėtus klausimus sprendžia „Velomaratono“ Organizatorius.
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