Swimrun Trakai 2017
Nuostatai
I.

Organizatoriai
1.1 Swimrun Trakai organizuoja Asociacija Vilnius Challenge
E-paštas: info@swimruntrakai.lt
Telefonas: +370 65773970

II.

Varžybų informacija
2.1 Visa oficiali varžybų informacija skelbiama www.swimruntrakai.lt:
2.1.1 Renginio programa
2.1.2 Renginio vieta
2.1.3 Trasos – jų schemos, ilgiai, rungčių išdėstymas
2.1.4 Starto mokestis ir apmokėjimas
2.1.5 Dalyvių registracijos procedūra
2.2 Varžybų naujienos skelbiamos www.facebook.com/swimruntrakai
2.3 Užsiregistravę dalyviams oficiali informacija apie varžybas bus siunčiama naujienlaiškiais.

III.

Dalyviai
3.1 Dalyvauti gali visi pilnamečiai asmenys (18 metų ar vyresni). Juodoje (ilgiausioje) ir raudonoje
(vidutinėje) trasose dalyviai privalo dalyvauti komandose po du asmenis. Žalioje (trumpiausioje)
dalyviai rungiasi individualiai.
3.2 Dalyvauti gali komandos, apmokėjusios starto mokestį bei kurių nariai yra sveiki ir gebantys
nuplaukti jų trasai ne mažesnius atstumus atvirame vandens telkinyje (Juodos trasos dalyviai – 1
km, Raudonos trasos dalyviai – 700 m, Žalios trasos dalyviai – 400 m).
3.3 Komandos nariai gali keistis iki registracijos uždarymo, kuris nurodytas varžybų tinklapyje
www.swimruntrakai.lt. Vėliau pakeitimai daromi tik su organizatorių leidimu.

IV.

Trasos
4.1 Trasos yra pažymėtos. Svarbiausiuose taškuose bus žymekliai, atitinkantys trasos spalvą.
Kiekvieno vandens rungties etapo pradžia ir pabaiga bus pažymėta ryškiu audeklu / vėliava.
4.2 Dalyviai privalo sekti pažymėtą trasą.
4.3 Dalyviai privalo laikytis saugaus eismo taisyklių.
4.4 Organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl dalyvių, nuklydusių nuo pažymėtos trasos, saugumo.
4.5 Dalyviai, nesekę pažymėta trasa, yra diskvalifikuojami.
4.6 Trasoje yra kontroliniai punktai, kuriuose dalyviai privalo atsižymėti suteiktomis kortelėmis.
4.7 Trasoje yra vandens punktai. Raudonoje ir juodoje trasose yra ir maitinimo punktai.
4.8 Dėl pirmosios medicininės pagalbos dalyviai gali kreiptis į savanorius arba organizatorius, kad,
prireikus, būtų organizuotas nugabenimas į artimiausią medicinos punktą arba budinti medikė
suteiktų pirmąją pagalbą vietoje.

V.

Inventorius
5.1 Visos komandos reikiamą inventorių privalo nešti su savimi nuo starto iki finišo. Komanda gali
būti diskvalifikuota jeigu naudojamas netinkamas arba prarandamas jau turimas inventorius.
5.2 Privalomas nuosavas inventorius:
• hidrokostiumas (jei vandens temperatūra yra mažesnė nei 10°C)
5.3 Privalomas inventorius, išduodamas organizatorių:

• dalyvio numeris (jis negali būti modifikuotas ir turi būti matomas visų varžybų metu)
• plaukimo kepuraitė (privaloma dėvėti vandens rungtyse)
• švilpukas
• laiko matavimo kortelė SportIdent (SI) - ją dalyvis privalo grąžinti po finišo
5.4 Leistina įranga
• įvairūs plaukmenys
• plūdės
• akinukai (rekomenduojame specialiai atviriems vandens telkiniams skirtus akinukus)
5.5 Neleistina įranga
• plaukimo priemonės, didesnės nei 100x60 cm
5.6 Organizatoriai pasilieka teisę patikrinti bet kurios komandos įrangos komplektą prieš startą ir iš
karto po finišo.
VI.

Laiko matavimas
6.1 Komandos nariai privalo atsižymėti visuose kontroliniuose punktuose ne didesniu, nei 30 sek.
skirtumu bei kirsti finišo liniją kartu.
6.2 Komandos nariai, įveikdami trasą, privalo nenutolti vienas nuo kito toliau nei per 10 m.
6.3 Dalyviai privalo finišuoti ne vėliau nei 18 val. Komandos, finišuojančios po 18 val. bus
diskvalifikuojamos.
6.4 Organizatoriai pasilieka teisę įvesti tarpinius kontrolinius laikus, apie kuriuos bus skelbiama
dieną prieš startą.

VII.

Taisyklės
7.1 Dalyviai privalo žinoti varžybų taisykles ir jų laikytis.
7.2 Dalyviai privalo pagarbiai elgtis su kitais dalyviais, organizatoriais, žiūrovais ir aplinkinių
teritorijų gyventojais.
7.3 Dalyviai privalo tausoti Trakų istorinio nacionalinio parko gamtą. Draudžiama mesti šiukšles.
Maisto ir vandens punktuose, taip pat prie finišo bus organizuotos vietos šiukšlių surinkimui.
7.4 Dalyviams uždrausta naudoti nesąžiningus metodus siekiant pranašumo prieš varžovus.
7.5 Dalyviai, organizatorių prašymu, privalo padėti gelbėjimo procedūrose.
7.6 Dalyviai prisiima atsakomybę, susijusią su trasos įveikimu, ir negali kaltinti organizatorių dėl
nelaimės įvykių varžybų metu.
7.7 Dalyviai privalo suteikti pagalbą komandoms, patekusioms į nelaimę arba patyrusioms traumą.
7.8 Komanda, nenorinti tęsti varžybų, privalo kaip įmanoma greičiau informuoti apie tai
organizatorius.
7.9 Komandos, net ir nusprendusios netęsti dalyvavimo trasoje, privalo sugrįžti į finišą.
7.10
Draudžiama naudotis trečiųjų asmenų pagalba (išskyrus nelaimės atvejus) ir organizuota
pagalba (vandens ir maisto punktai, gelbėtojai ant vandens ir t.t.). Kiekviena komanda turi
įveikti trasą nuo starto iki finišo savo jėgomis.
7.11
Komandos, nesilaikančios taisyklių, yra diskvalifikuojamos.

VIII. Teisėjai
8.1 Teisėjų komanda sudaryta iš varžybų direktoriaus ir 2 organizatorių atstovų.
8.2 Teisėjai:
• Stebi ar dalyviai laikosi taisyklių
• Išnagrinėja dalyvių protestus

• Priima sprendimus dėl diskvalifikacijos
• Priima sprendimus dėl trasos arba taisyklių keitimo
8.3 Sprendimai priimami daugumos balsais.
8.4 Teisėjai turi teisę priimti sprendimus, vadovaudamiesi „sveiko proto“ principu, jeigu situacija
nėra išaiškinta taisyklėse.
8.5 Teisėjų komandos sprendimas yra galutinis.
IX.

Dalyvių protestai
9.1 Protestai gali būti pateikti raštu ne vėliau kaip per valandą po dalyvio finišo.
9.2 Proteste reikia nurodyti:
• laiką ir vietą
• komandos numerį ir surinkti komandos narių parašus
• numerį ir (arba) pavadinimą komandos, kurios veiksmai yra skundžiami
• protesto priežastis
• jai įmanoma, liudininkų vardus arba komandų numerius
9.3 Protestai, neatitinkantys šių nuostatų 9.2 punkto reikalavimų, nebus nagrinėjami.
9.4 Teisėju komanda, prieš priimdama spendimą, susisiekia su visais į konfliktą įtrauktais dalyviais.

X.

Pašalinimas trasoje
10.1
Organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš varžybų komandą, kurioje nors vienas narys yra
blogos psichologinės arba fizinės formos ir negali tęsti varžybų be rizikos.

XI.

Kita
11.1
Dalyviai suteikia varžybų organizatoriams teisę naudoti nuotraukas ir video medžiagą su
jų atvaizdais, užfiksuotais varžybų metu.
11.2
Draudžiama naudoti vizualią produkciją komerciniais tikslais, pagamintą varžybų
organizatorių, be jų leidimo.
11.3
Dalyvaudamas varžybose, kiekvienas komandos narys, pilnai sutinka su varžybų
taisyklėmis.
11.4
Organizatoriai pasilieka teisę bet kada keisti nuostatus.

