Turistas.lt nuotykių maratono nuostatai - kvietimas
Varžybos: Turistas.lt nuotykių maratonas
Laikas: 2009 m. rugsėjo 18-19 d.d.
Vietovė: Lietuva, Kauno rajonas, Kulautuva
Organizatoriai: Všį „Turizmo akademija“
Oficiali varžybų internetinė svetainė – www.turistas.lt
KVIETIMAS.
Šis dokumentas yra oficialus kvietimas į renginį, skirtas skaitytojui, jo namiškiams ir draugams.

ORGANIZATORIAI.
VŠĮ „Turizmo akademija“ bendradarbiaujant su Lietuvos keliautojų sąjunga, regiono turizmo informacijos centru ir kt.
organizacijomis.

LAIKAS IR VIETA.
2009.09.18-19 . Kulautuvos miestelis. Startas / finišas prie Kulautuvos kultūros namų.
Atvykimas į stovyklavietę:
Dalyviai atvyksta į stovyklavietę rugsėjo 18 dieną (penktadienį) iki 19.00 val.
Dalyvaujantys tik dieniniame etape – 19 dieną (šeštadienį) iki 8 val.
Nuo kelio Kaunas – Vilkija – Jurbarkas (nr. 141), ties posūkiu į Kulautuvą bus markiruotė iki stovyklavietės.
Renginio atidarymas penktadienį 20 val.
Iš Kauno vykti Raudondvario kryptimi. Per Raudondvarį toliau link Vilkijos. Už ~ 7 km nuo Raudondvario sukti kairėn į
Kulautuvą, sekti markiruotę, vedančią į renginio vietą.

RENGINIO TIKSLAI.
Renginys skiriamas pasaulinei turizmo dienai (rugsėjo 27d.) paminėti.
Populiarinti pėsčiųjų turizmą Lietuvoje, skatinti domėjimąsi krašto gamta, kultūra bei istorija, aktyviai praleisti savaitgalį
gamtoje, susipažinti su bendraminčiais.

PROGRAMA.
Maratoną sudaro du etapai:
naktinis (startas 2009.09.18, 21:00-21:30 val.) ir dieninis (startas 2009.09.19, 09:00-9:30 val.)
Dieninio etapo ilgį dalyviai pasirenka pagal savo pajėgumą trasoje surasdami norimą skaičių kontrolinių punktų (KP). Trasa
turi būti įveikiama pėsčiomis (arba dviračiu), punktuose atsižymima kontrolinėse kortelėse ir/arba specialiais identifikavimo
įrenginiais. Startas atskiras, fiksuojamas elektronine sistema. (Dalyviai gali startuoti kas sekundę)
Trasoje jūs rasite paprastų KP ir, KP reikalaujančių papildomų pastangų norint juose atsižymėti...
Numatomos papildomos užduotys: lipimas į medį, bridimas į vandens telkinį, ėjimas linija, rašalo dėmė žemėlapyje, senelio
pasakojimas, azimuto nustatymas ir kt.
Maksimalus trasos ilgis ~30-35 km. Maksimalus dieninio etapo trasos įveikimo laikas - 5val. Žemėlapis topografinis. Mastelis
1:50 000. Trasos aiškinimas nuo 08:00 val.
Naktiniame etape dviejų tipų punktai – paprasti (NKP) ir papildomi (NPP). NKP punktai yra su gerais atšvaitais, atspindinčiais
net menkiausią šviesą. Už NPP galima gauti papildomų taškų, patiriant daug įdomių įspūdžių. Numatomi NPP punktai:
pypsintis punktas, mirksintis punktas, punktas sunkiai pasiekiamoje vietoje, punktas, esantis už žemėlapio ribų ir kt.
Punktuose dalyviai atsižymi kortelėse ir/arba specialiais identifikavimo įrenginiais (suteikiamais organizatorių).
Trasos ilgis apie 5-7 km. Maksimalus naktinės trasos įveikimo laikas 2 val. Žemėlapis spalvotas, orientavimosi sporto.
Mastelis 1:15000, horizontalės kas 5m.
Po maratono paminėsime Lietuvos turistų informacinės svetainės www.turistas.lt septynių metų „tortadienį“.
( Leidžiama atsivežti dovanėlių... ☺ )

KOMANDOS.
Komandos narių skaičius neribojamas. Komandos dalyvių lytis nėra svarbi.
Komandos skirstomos į dvi grupes: jaunių (dalyvių amžius iki 16 metų) ir suaugusiųjų (dalyvių amžius virš 16 metų). Jei
komandoje yra bent vienas dalyvis virš 16 metų – komanda priskiriama suaugusiųjų grupei.
Dalyviai neprivalo susiburti į komandas. Jei dalyvis registracijos metu nenurodys komandos pavadinimo, jam bus
skaičiuojamas tik asmeninis rezultatas ir į komandinę įskaitą jis nepateks.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR APDOVANOJIMAI.
Taškai. Dieninėje ir naktinėje trasoje už kiekvieną surastą ir teisingai atžymėtą kontrolinį punktą dalyviui skiriamas 1 taškas.
Asmeninio rezultato balas skaičiuojamas sumuojant abiejuose etapuose surinktų taškų skaičių. Jei susumavus rezultatus
dalyviai surenka vienodą balų skaičių – laimi greičiau įveikęs naktinę trasą dalyvis. Jei tai nepadeda nustatyti laimėtojo – laimi
anksčiau užsiregistravęs dalyvis.
Komandinio rezultato balas skaičiuojamas sudedant trijų geriausiai pasirodžiusių komandos narių abiejuose etapuose
surinktus taškus. (Jei komandoje yra trys ar mažiau dalyvių, komandinis rezultatas skaičiuojamas sumuojant visų komandos
narių rezultatus) Jei komandos surenka vienodą balų skaičių – laimi komanda, greičiau įveikusi dieninį etapą (1 dalyvio laikas
+ 2 dalyvio laikas + 3 dalyvio laikas = bendras komandos laikas). Jei tai nepadeda išaiskinti komandos pranašumo – laimi
anksčiau užsiregistravusi komanda.
Dalyvio rezultatas neužskaitomas, jei jis neatsižymėjo punktuose ar naudojosi neleistinomis transporto priemonėmis.
Viršijus maksimalų trasos įveikimo laiką, atimamas 1 taškas už kiekvienas 10 min. vėlavimo dieninėje trasoje ir už kiekvienas
5 min. vėlavimo naktinėje trasoje, apvalinant į didesnę pusę. Tiek naktiniame, tiek dieniniame etapuose vėluojant daugiau nei
valandą laiko, rezultatas nėra užskaitomas. Jei finišuodamas dalyvis neturės tvarkingos KP atžymų kortelės, rezultatas jam
nebus užskaitomas.
Apdovanojamos trys komandos, trys vyrai ir trys moterys, trys vaikinai ir trys merginos iškovoję prizines vietas savose
amžiaus grupėse. Taip pat trys dviratininkų grupės nugalėtojai.

REGISTRACIJA
Išankstinė registracija ( ! ) internete http://maratonas.turistas.lt .
Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su organizatoriais. (Kontaktai nuostatų pabaigoje)
Startinis mokestis (parama organizavimo išlaidoms padengti)
Užsiregistravusiems iki 2009-09-07
5 Lt – jaunimui iki 16 metų imtinai bei jaunimui nuo 55 metų imtinai;
10 Lt – kitoms jaunimo amžiaus grupėms. ☺
Užsiregistravusiems 2009-09-08 - 2009-09-14
10 Lt – jaunimui iki 16 metų imtinai bei jaunimui nuo 55 metų imtinai;
15 Lt – kitoms jaunimo amžiaus grupėms. ☺
Užsiregistravusiems po 2009-09-15 ir starto vietoje.
15 Lt – jaunimui iki 16 metų imtinai bei jaunimui nuo 55 metų imtinai;
20 Lt – kitoms jaunimo amžiaus grupėms.
Dalyvis, sumokėjęs startinį mokestį gauna: galimybę dalyvauti nuotykių maratone ir patirti daugybę įspūdžių, naktinio ir
dieninio etapų žemėlapius, profesionaliai parengtus apylinkių bei rekomenduojamų lankytinų vietų, maršrutų aprašymus, kitus
dokumentus, reikalingus varžyboms, plastikinį maišelį žemėlapiui, identifikavimo kortelę. Taip pat paruošime vietą Jūsų
palapinei (bus galimybė nakvoti ir po stogu – ant aktų salės grindų), aprūpinsime šaltu ir verdančiu (arbatai) geriamu
vandeniu.

REIKALINGAS INVENTORIUS.
Komandai prireiks bent vieno kompaso ir rašiklio dieniniame etape.
Kiekvienam dalyviui asmeniškai reikėtų turėti VEIKIANTĮ žibintuvėlį ir pageidautina – kompasą naktiniam etapui. Patartina
apsirūpinti pakrautais mobiliaisiais telefonais, kad, esant nenumatytai situacijai galėtumėte susisiekti su organizatoriais. Patogi
apranga ir batai, kepurė nuo saulės – irgi privalumas.

KITA INFORMACIJA.
Dalyviai už savo sveikatą ir drausmę atsako patys arba (jaunimui iki 18 m.) juos lydintis asmuo. Dalyvių maitinimo, kelionės,
startinio mokesčio išlaidas apmoka ir inventoriumi (kompasas, žibintuvėlis, papildomas maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė,
miegmaišis, palapinė, viryklė, katiliukas, indai, ir t.t.) aprūpina siunčianti organizacija arba patys dalyviai. Nakvynė lauko
sąlygomis, palapinėse, laužus maistui gaminti galima kurti tik organizatorių nurodytose vietose ( ! ). Geriausia maisto gamybai
apsirūpinti dujinėm viryklėm ar „primusais“. Esant galimybei, renginio stovykloje įkursime bendrą laužą.
Dalyviai, atvažiavę į varžybų vietą privalo informuoti organizatorius apie savo atvykimą raštu, pateikdami pilnai užpildytą
paraišką. (Paraiškų turėsime renginio vietoje. Paraiškos formą taip pat galite rasti renginio internetinėje svetainėje.)
Didelių grupių vadovai turėtų iš anksto informuoti organizatorius apie planuojamą dalyvių skaičių telefonu arba elektroniniu
paštu. Tokių grupių vadovams išsiųsime specialias paraiškas, kuriose bus galima registruoti didelį dalyvių kiekį iškarto.

Į KLAUSIMUS ATSAKYSIME
Telefonais
El. paštu
Internete

8 677 25 652 – Tomas Stasiukaitis, renginio koordinatorius.
8 682 55 071 – Tomas Bendikas, renginio vyr. teisėjas.
maratonas@turistas.lt
http://maratonas.turistas.lt

