
 
 

 

2023 M. 18-ASIS VEHANDU MARATONAS 
Tarptautinis irklavimo maratonas Estijoje 

VARŽYBŲ INFORMACINIS VADOVAS 

 
1. 17-ąjį Vehandu maratoną organizuoja sporto klubas „Ekstreempark“ kartu su Verumos 

sporto federacija ir Estijos irklavimo federacija. 
2. 17-ASIS VEHANDU MARATONAS vyks 2023 m. balandžio 22 d., šeštadienį. Bendras 

startas 7.00 val. nuo Tamulos ežero Veru mieste.  
2.1. Apie galimus starto laiko ir vietos pasikeitimus (uždelstas startas, startas bangomis, 

starto vieta ir pan.) dėl oro, ledo ar kitų kliūčių dalyviams bus pranešta interneto 
svetainėje ir (arba) elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki paskelbto 
starto laiko. 

3. Finišo vieta – 150 metrų pasroviui nuo Repinos–Verskos plente esančio automobilių 
tilto, kairėje upės pusėje. 

4. Distancijos ilgis – apie 100 km. 
5. Kontrolinis laikas – 24 valandos. 
6. Dalyvauti gali visi žmogaus valdomi ir nemotoriniai plūdrieji įrenginiai. 
7. Pastaba! Organizatoriai jokios įrangos nenuomos. 
8. Visi dalyviai įrangą turi atsigabenti patys. 

8.1. Tam tikrą baidarių ir kanojų skaičių galite išsinuomoti iš mūsų partnerių, patys 
sudarę atitinkamas sutartis. 

9. Pastaba! Bus registruojami tik šiame varžybų vadove išvardytų laivų rezultatai. 
9.1. Varžybų metu DRAUDŽIAMA keisti baidarę, kanoją ar kitą laivą. 
9.1.1. Pastaba! Laivą pakeitusių komandų rezultatai bus registruojami atskirai nuo 
pagrindinių varžybų rezultatų. 
9.2. Komandų, plaukiančių šiame varžybų vadove nenurodytais laivais, rezultatai bus 
registruojami atskirai nuo pagrindinių varžybų rezultatų. Tai apima baidares ir kanojas, 
kurių komanda yra didesnė nei nurodyta varžybų vadove. 
9.3. Jei komanda, kurios rezultatai registruojami atskirai nuo pagrindinių varžybų 
rezultatų, pasiekia prizinę vietą, komandai apdovanojamas neskiriamas. 

REGISTRACIJA 
10. Dalyvauti gali visi asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, kurie pakankamai treniruoti 

įveikti distanciją. 
11. Užsiregistruoti galite adresu www.vohandumaraton.ee.  
12. Registracija prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. 
13. Registruodamiesi į Vehandu maratoną dalyviai sutinka, kad renginio metu darytos 

nuotraukos ir filmuota medžiaga, kuriose jie užfiksuoti, būtų naudojamos reklamos 
tikslais. 

14. Atsisakius dalyvauti dalyvio mokestis negrąžinamas, tačiau susitarus su 
organizatoriais bus galima registruotis į kitų metų maratoną už pusę kainos. 

15. Maratonui neįvykus dėl ne nuo organizatorių priklausančių priežasčių (force 
majeure), dalyvio mokestis nebus grąžintas. 

 



KLASĖS 
1 K1MEN VYRAI visų tipų vienvietės baidarės 
2 K1WOM MOTERYS visų tipų vienvietės baidarės 
3 K2MEN VYRŲ DVEJETAS visų tipų dvivietės baidarės 
4 K2WOM MOTERŲ DVEJETAS visų tipų dvivietės baidarės 
5 K2MIX MIŠRUS DVEJETAS visų tipų dvivietės baidarės 
6 C1MEN VYRAI visų tipų vienvietės kanojos 
7 C2MEN VYRŲ DVEJETAS visų tipų dvivietės kanojos 
8 C2WOM MOTERŲ DVEJETAS visų tipų dvivietės kanojos 
9 C2MIX MIŠRUS DVEJETAS visų tipų dvivietės kanojos 
10 SUP_MEN VYRAI visų tipų irklentės 11 SUP_WOM MOTERYS 
12 MEGASUP Visi vienoje grupėje didelės banglentės su 2 ar 

daugiau dalyvių 
13 RAFT VYRAI ir MIŠRŪS DALYVIAI visų tipų guminės valtys, kuriose 

telpa 1–10 žmonių 14 RAFT WOM Tik MOTERYS 
15 WTB visų tipų vandens dviračiai 
16 BOAT visų tipų irklinės valtys 
17 SKIJAK slidinėjimo ir plaukimo baidarėmis derinys 
18 UNK - unknown pačių pagaminta ar nežinomos (nenurodytos) klasės valtis; 

jei komanda didesnė arba keičia valtį 
 
16. KANOJŲ KLASĖS TAISYKLĖS 
16.1. Kanojų klasėje (C1 ir C2) dalyvis turi naudoti irklą su viena mente C1. Draudžiama 

naudoti baidarės irklą.  
16.2. Didžiausias kanojos ilgis nustatomas taip: 
16.2.1.    C1 – 530 cm 
16.2.2.    C2 – 650 cm 
16.3. Didžiausias ar mažiausias kanojos plotis nenustatomas. 
16.4. Vairas ir nuleidžiamas kilis draudžiami visų tipų kanojose. 
16.5. Leidžiama naudoti gaubtą nuo purslų ties visu kokpitu. 
16.6. Tuščias valties dalis leidžiama pripildyti oro rezervuarais. 
16.7. Kanojų klasėje draudžiama naudoti baidarę ar modifikuotą jos variantą. 
16.8. Draudžiama perdirbti baidarę į kanoją. 
16.9. Visos kanojos apsivertimo atveju turi likti ant vandens. 
16.10. Visus kanojoje esančius palaidus daiktus reikia pritvirtinti prie kanojos. 
17.  GUMINIŲ VALČIŲ KLASĖS TAISYKLĖS 
18. Visos guminės valtys turi būti pripučiamos, lygiu dugnu ir be vairo. 
18.1. Vairas yra bet koks įtaisas, pritvirtintas arba laikomas guminėje valtyje ir skirtas 

išlaikyti arba keisti valties kursą. 
18.2. Vairui nepriskiriama varžybų dalyvio laikomas irklas su viena mente arba baidarės 

irklas. 
19. Guminių valčių ilgis neturi viršyti trigubo pločio, t. y. maksimalus leistinas pločio ir 

ilgio santykis yra trys. Pavyzdžiui, jei guminė valtis yra 1,5 m pločio, ilgis negali būti 
didesnis nei 1,5 m x 3 = 4,5 m ir t.t. 

20. Draudžiama papildomomis priemonėmis keisti guminės valties formą, forma turi 
būti gamyklinė. 

21. Kiekvienas RAFT klasės dalyvis turi naudoti irklą su viena mente C1. Draudžiama 
naudoti baidarės irklą. 

22. Guminės valties atitiktį reikalavimams varžybų teisėjas gali patikrinti starte, trasoje 
ir pasiekus finišą. 

23. Žmonių skaičius guminėje valtyje nėra reguliuojamas, bet rekomenduojama, kad 
komandą sudarytų 4–8 nariai. 



24. Komandos, kurios naudos nustatytų taisyklių neatitinkančias gumines valtis, gaus 
pasiekimų raštą už įskaitos ribų. 

25. Visos 18 punkte minimų guminių valčių komandos gaus maratono diplomą ir dalyvio 
medalį, bet nebus pristatytos apdovanojimams, jei savo klasėje (RAFT) pasieks 
prizinę vietą. 

STARTO MOKESČIAI 
26. Starto mokesčiai skaičiuojami pagal valtyje esančių dalyvių skaičių. 
27. Registracija SAUSĮ 
 71 EUR už vieną dalyvį 
28. Registracija VASARĮ 
 85 EUR už vieną dalyvį 
29. Registracija KOVĄ 
 100 EUR už vieną dalyvį 
30. Registracija baigiasi kovo 31 d. 
 

31. 2022 m. maratono valčių klasių nugalėtojai gauna teisę registruotis į 2023 m. 
maratoną NEMOKAMAI.  

32. Pastaba! Lengvatos yra asmeninės ir netaikomos kitiems komandos nariams. 

ATSISKAITYMAS 

Iš užsienio šalių atliekami mokėjimai 
• Gavėjo pavadinimas:  MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK 
• Gavėjo adresas:  65609 Võru, Estija, Kreutzwaldi 14-5 
• Gavėjo sąskaita IBAN:  EE312200221019479906 
• Banko pavadinimas ir adresas:  AS Swedbank, 8 Liivalaia Street, 15040 Talinas, Estija 
• SWIFT kodas / BIC:  HABAEE2X 
• Suma:  sąskaitoje nurodyta suma 

• Mokėjimo paskirtis:   SĄSKAITOS FAKTŪROS NUMERIS, duotas Jums 
registracijos metu, ir dalyvių PAVARDĖS 

Pastaba! Mokesčius už banko pervedimą moka dalyvis! 

ATVYKIMAS 
33. Kadangi startas anksti (šeštadienio ryte 7.00 val.), rekomenduojama atvykti į Veru 

penktadienio vakare. 
33.1. Valtį būtinai atsigabenkite penktadienį ir pasiruoškite startui reikalingą medžiagą. 

Dar geriau, jei pasiimsite laisvų dienų ir į Veru atvyksite ketvirtadienį. Tuomet 
turėsite laiko įrangai pasiruošti ir varžybų centre galėsite pasimėgauti įvairia veikla 
prieš startą. 

34. Atvykę į Veru, pirmiausiai apsilankykite varžybų centre, kur gausite visą reikiamą 
medžiagą ir informaciją. 

35. Valtis ir priekabas galima palikti prie varžybų centro esančioje saugomoje stovėjimo 
aikštelėje 

36. Varžybų centras, automobilių stovėjimo aikštelė ir vieta palapinėms yra netoli starto 
vietos. 

37. Be to, Veru galima apsinakvoti įvairiuose viešbučiuose ir svečių namuose. 
Papildomos informacijos rasite adresu www.visitvoru.ee/accommodation 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS IR EISMAS VARŽYBŲ DIENĄ 
38. Stovėjimas aikštelėse gali būti mokamas, todėl turėkite su savimi kelis eurus. Į 

stovėjimo aikšteles automobiliai bus nukreipiami pagal eismo tvarką ir užpildymą. 
39. Aptarnavimo punktuose ir ant upę kertančių tiltų sustojimas ir stovėjimas 

reguliuojamas laikinais eismo ženklais, kuriuos ignoravę asmenys bus baudžiami 
pagal eismo taisykles. 

40. Vairuojant, paliekant automobilį ir (arba) per varžybas privaloma vykdyti policijos, 
eismo reguliuotojų ir teisėjų nurodymus. 

http://www.visitvoru.ee/accommodation


STARTAS – https://g.page/vmstart 
 

41. Koordinatės – varžybų centras, C (kanojų) ir K (baidarių) klasės valčių starto vieta. 
„Google“ žemėlapiai:  57.842593, 26.992245  

GPS:    57°50'35"N 26°59´30"E 
 

42. Koordinatės – RAFT, SUP, BOAT ir savadarbių (UNK) valčių starto vieta. 
„Google“ žemėlapiai:  57.846943, 26.981476 
GPS:    57°50'50"N 26°58'58"E 

 

43. Starto medžiaga bus išduodama Veru varžybų centre.  
Ketvirtadienį balandžio  21 d. 16.00 –22.00 val. 
Penktadienį balandžio  22 d. 12.00 –24.00 val. 
Šeštadienį balandžio   23 d.    5.00 – 6.30 val. 

 

44. Remdamiesi ankstesnių metų patirtimi rekomenduojame į Veru atvykti penktadienį, 
o dar geriau – ketvirtadienį. 

44.1. Jei įmanoma, penktadienį atsigabenkite valtį į varžybų centrą ir iš organizatorių 
pasiimkite starto rinkinį / medžiagą. 

44.2. VARŽYBŲ DIENĄ ANKSTI BŪKITE STARTO VIETOJE. 
44.3. Varžybų dienos rytą netoli varžybų centro bus eismo pakeitimų. Kai kurios gatvės 

bus uždarytos. 
44.4. Arti starto vietos gali nebebūti laisvų automobilių stovėjimo vietų ir valties 

nugabenimas prie ežero gali užtrukti daug laiko. 
44.5. Dėl didelio dalyvaujančių valčių skaičiaus nusigabenti valtį iki starto vietos gali 

užtrukti maždaug valandą. 
 

45. Kiekvienai komandai užtikrinama:  
45.1. Numeris, kurį reikia pritvirtinti prie dalyvio, ir numeris su lipduku, kurį reikia 

priklijuoti prie valties. 
45.2. Neperšlampamas žemėlapis su reikiama informacija. 
45.3. Organizatorių skaičiuojamas laikas kontrolės punktuose ir finišo vietoje. 
45.4. Rezultatas galutiniame protokole. 
45.5. Maitinimas (maistas ir gėrimai) dviejuose kontrolės punktuose bei finišo vietoje. 
46. Visi lydintys automobiliai gaus specialų žemėlapį, kuriame bus pažymėtos 

rekomenduojamos važiavimo kryptys, stovėjimo aikštelės, eismo apribojimai ir kita 
reikalinga informacija vairuotojams. 

47. Po starto Veru varžybų centras uždaromas ir perkeliamas į Vepsu kaimą. 

TRASA 
48. Visi upę kertantys tiltai yra kontrolės punktai. Iš viso yra 16 kontrolės punktų (KP). 
48.1. Laikas kontrolės punktuose skaičiuojamas pagal toliau pateiktą lentelę. 
 

Kontrolės 
punktas Pavadinimas Atstumas 

nuo starto Etapo ilgis 
Kontrolės 

punktas (KP) 
uždaromas 

2 KP LIITVA TILTAS 7 km 7 km ŠEŠ 9.00 val. 
6 KP pernešimas PAIDROS MALŪNO UŽTVANKA 31 km 24 km ŠEŠ 14.00 val. 
7 KP pernešimas LEVIO HE užtvanka 41 km 10 km ŠEŠ 16.00 val. 
8 KP SÜVAHAVVA MALŪNO UŽTVANKA 49 km 8 km ŠEŠ 18.00 val. 
12 KP pernešimas LEVAKU HE užtvanka 75 km 26 km ŠEŠ 23.00 val. 
14 KP pernešimas REPINOS HE užtvanka 90 km 15 km SEK 3.00 val. 
16 KP FINIŠAS VEPSU AUTOMOBILIŲ TILTAS 100 km 10 km SEK 7.00 val. 

 
49. Nustatytas kontrolės punktų praplaukimo kontrolinis laikas nurodytas pirmiau 

esančioje lentelėje. 
49.1. Kontrolinį laiką viršijusios komandos atšaukiamos iš trasos. 

https://g.page/vmstart


50. Organizatoriai turi teisę išimtiniais atvejais, siekdami užtikrinti dalyvių saugumą, 
varžybų metu maratono trasą sutrumpinti. 

MAITINIMAS 
51. Visi maratono dalyviai varžybų trasoje bus NEMOKAMAI maitinami. 
51.1. Apyrankės bus išduotos kartu su starto medžiaga. 
52. Bus trys maitinimo punktai. (41 km – KP 7), (76 km – KP 12) ir finiše (100 km - KP 

16). 
52.1. Levio 7 KP ( 41 km) atidaromas 9.00 val. iš uždaromas 16.00 val. 
52.2. Levaku 12 KP (76 km) atidaromas 12.00 val. iš uždaromas 23.00 val. 
52.3. Maitinimas finiše (KP 16) bus pradedamas 13.00 val., KP bus uždarytas atvykus 

paskutiniajam dalyviui. 
52.4. Maitinimo punktuose bus siūloma sriubos, energinių gėrimų, vandens, keksiukų, 

duonos, druskos. 
53. Maitinamos tik maisto taloną turinčios lydinčios komandos. Maisto talonų galima 

nusipirkti varžybų centre. 
53.1. Maisto talonas galioja visuose trijuose maitinimo punktuose ir kainuoja 10 EUR. 
54. Pastaba! Be organizatorių įrengtų trijų maitinimo punktų, trasoje gali būti kelios 

kavinės namuose ir kitų maitinimo paslaugų teikėjų – maitinimu tokiose vietose 
pasirūpina pats dalyvis. 

54.1. Maratono organizatoriai nekoordinuoja kavinių veiklos ir nėra atsakingi už jų 
pasiūlą. 

55. Be maitinimo punktuose siūlomo maisto, dalyviams rekomenduojame pasiimti ir 
savo maisto atsargų, pavyzdžiui, razinų, riešutų, energinių batonėlių ir, žinoma, 
gėrimų. 

FINIŠAS – https://g.page/vmfinish  
 
56. Finišo vieta – 150 m pasroviui nuo Repinos–Verskos plente esančio automobilių 

tilto, kairėje upės pusėje. Laikas bus registruojamas pirmajam komandos nariui 
kirtus finišo liniją. 

57. Štabas, persirengimo palapinės, pirtis, automobilių stovėjimo aikštelė ir palapinių 
statymo aikštelė yra varžybų centre, netoli finišo vietos. 

58. Maitinimo punkte bus siūloma kruopų košės su daug lašinių, arbatos, energinio 
gėrimo, vandens, bandelių, duonos. 

59. Į finišo zoną leidžiama įvažiuoti tik norint pakrauti valtį. Ilgam laikui palikti 
automobilį galima šalia esančiose stovėjimo aikštelėse ir kelkraščiuose. 

60. Automobilius reikia palikti varžybų centro stovėjimo aikštelėje pagal vietoje 
pateikiamus nurodymus. 

61. Numatoma, kad laimėtojas finišuos 15.00 val. – nuo starto bus praėjusios apie 8 
valandos. 

62. Paskutiniai valčių ekipažai pasieks finišą vėlai vakare, praleidę trasoje 21–22 
valandas. 

63. Pasirūpinkite lydinčiu automobiliu, kad būtų, kas jums padėtų trasoje, kontrolės 
punktuose ir ant tiltų galėtų jums perduoti reikiamą įrangą (maisto, gėrimų, sausų 
drabužių, ant galvos tvirtinamų žibintuvėlių, vaistų ir kt.)  

64. Pastaba! Trasoje praleidus mažiausiai 10 valandų, nerekomenduojame vairuoti 
pačiam. Grįžtant namo vairuoti turėtų kas nors kitas arba likite nakvoti Vepsu ar 
Repinoje. 

VARŽYBŲ NUTRAUKIMAS KONTROLĖS PUNKTUOSE (KP) 
65. Jei nusprendėte iš maratono pasitraukti nebaigę visos distancijos, tai padarykite 

būtinai kontrolės punkte (KP). 
66. Varžybas nutraukusiųjų rezultatai bus pateikti baigiamojo protokolo pabaigoje. 

https://g.page/vmfinish


67. Baigus varžybas kontrolės punkte PRIVALOMA pranešti organizatoriams – 
paskambinti ar parašyti žinutę maratono informaciniu numeriu (+372 52 10 800), 
tuomet būsite registruoti kaip baigę distanciją atitinkamame kontrolės punkte 
(išsamesnė informacija žemėlapyje ir kontrolės punkte). 

67.1. SMS žinutės formatas turi būti toks: valties numeris tarpas finišo punktas. Pvz., 1500 
Leevaku 

67.2. Į savo telefono adresų knygą įtraukite numerį + 372 52 10 800. 
67.3. Telefono numerį pavadinę AAA VEHANDU MARATONAS pasirūpinsite, kad numeris 

visada būtų pirmoje eilutėje ir jį greitai rastumėte bei galėtumėte pasinaudoti 
kritiniu atveju 

68. Pastaba! Organizatoriai neorganizuoja dalyvių pervežimo iš kontrolės punktų į finišą. 
69. Remdamiesi ankstesne patirtimi ir atsižvelgdami į maratono sunkumo laipsnį, 

distanciją ir trukmę, padarėme išvadą, kad jus turi LYDĖTI AUTOMOBILIS. 
Pasirūpinkite, kad jus lydėtų automobilis. 

69.1. Valčiai pernešti per kliūtis LEIDŽIAMA ir REKOMENDUOJAMA naudotis pagalba iš 
išorės. 
 

LAIKO FIKSAVIMAS 
 

70. Organizatoriai laiką fiksuoja starto vietoje, kontrolės punktuose (KP) ir finišo vietoje. 
71. Rezultatams fiksuoti išduotas starto numeris viso maratono metu turi būti aiškiai 

matomas. 
72. Rezultatai bus skelbiami internete. 
74. Žiūrovai ir palaikantys asmenys varžybas gali stebėti tikruoju laiku internete. 

Išsamesnė informacija bus paskelbta varžybų dieną svetainėje 
www.vohandumaraton.ee. 

 

TAISYKLĖS 
 

73. Privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenes. Dalyviai be liemenių bus diskvalifikuojami. 
74. Rekomenduojame dėvėti šalmus. 
75. Ypač atidiems reikia būti plaukiant per malūnų užtvankas (stipri srovė, akmenys) ir 

plaukiant naktį (medžių šakos, į vandenį įkritę medžiai). 
76. Tamsiu paros metu naudokite ant galvos tvirtinamus žibintuvėlius, bent vieną 

valties komandai. 
77. Draudžiama valtį pernešti per upės vingius (t. y. neleidžiama sutrumpinti maršruto). 

Visi pažeidėjai bus diskvalifikuojami. 
78. Draudžiama mesti šiukšles į vandenį ir ant kranto. Gėrimų butelius ir pakuotes į 

aplinką mėtantieji asmenys nedelsiant bus diskvalifikuojami. Šiukšles galite palikti 
kontrolės punktuose. 

79. ASMENS BLAIVUMO TIKRINIMAS IR NUSTATYMAS 
80. Vehandu maratonas laikosi Pasaulio antidopingo kodekso reikalavimų.  
81. Girti arba akivaizdžiai apsvaigę asmenys bus diskvalifikuojami . 
82. Norėdami patikrinti blaivumą, organizatoriai turi teisę iškviesti policiją ar kitą 

teisėsaugos organą ir patikrinti, ar dalyvio kraujyje nėra alkoholio, narkotinių ar kitų 
svaiginamųjų medžiagų.  

83. Įtarę girtumą organizatoriai turi teisę neleisti toliau judėti visai komandai. Valties 
komanda bus diskvalifikuota, dalyvio mokestis nebus grąžintas. 

84. TRUKDYMAS VARŽOVAMS 
84.1. Už bet kokius bandymus trukdyti kitiems dalyviams, sulaikant kitą komandą ar 

užstojant kelią, atitinkamos valties komanda bus diskvalifikuota. 
 
 

 

http://www.vohandumaraton.ee/


PRIVALOMA VALTIES ĮRANGA 
 

85. Mobilusis telefonas vandens nepraleidžiančioje pakuotėje su organizatorių telefono 
numeriu (+372 52 10 800). 

85.1. Telefono numerį pavadinę AAA VEHANDU MARATONAS pasirūpinsite, kad numeris 
visada būtų pirmoje eilutėje ir jį greitai rastumėte bei galėtumėte pasinaudoti 
kritiniu atveju. 

86. Pastaba! Mobilųjį telefoną turėkite su savimi – galėsite išsikviesti pagalbą ir tada, jei 
prarasite visą kitą įrangą. 

87. Terminė plėvelė. Pastaba! Laikykite ją gelbėjimosi liemenės kišenėje ar kitoje 
saugioje vietoje. Jei plėvelė bus saugi, apsivertimo atveju galėsite apsisaugoti nuo 
šalčio. 

88. Ant galvos tvirtinami žibintuvėliai (bent vienas komandai). Upėje pasišviesti reikės 
nuo 21.20 val. 

89. Kišeninis peiliukas (bent vienas komandai). 
90. Apie 5 m ilgio virvė. Pritvirtinkite ją prie valties). 
91. Sausi drabužiai (neperšlampančioje pakuotėje). 
92. Priemonės laužui uždegti. 
93. Maistas ir gėrimai (reguliariai gerkite). 

 

DALYVIO ATSAKOMYBĖ 
94. Toks ilgas maratonas yra ir fizinis, ir psichologinis išbandymas. Dalyviai turi 

atsižvelgti į tai, kad dalyvaudami Vehandu maratone jie prisiima nemažą riziką ir yra 
patys atsakingi už savo veiksmus. Organizatoriai neatsako už galimus sužeidimus, 
traumas, mirtį ir panašius įvykius. 

95. Visi dalyviai privalo susipažinti su galima rizika ir atsiimdami starto medžiagą 
pasirašyti patvirtinimo dokumentą.  

96. Visi dalyviai patys atsako už savo įrangos tvarką ir saugumą. 
97. Organizatoriai neatsako už varžybų metu prarastus ar sugadintus daiktus. 
98. Pasiimkite nedidelę vaistinėlę (tvarsčių, pleistrų, vaistų nuo skausmo ir pan.). 
99. Apie varžybas informuota vietinė sienos apsaugos tarnyba, gelbėjimo tarnyba ir 

greitosios pagalbos brigados. 
100. Jei kam nors trasoje prireiktų pagalbos, pasižymėkite įvykio laiką, komandos numerį, 

prisiminkite incidento vietą ir praneškite organizatoriams kitame KP arba 
paskambinę telefonu +372 52 10 800. 

101. Įvykus rimtesniam įvykiui iškart skambinkite pagalbos telefonu 112 ir praneškite 
organizatoriams. 

102. PASTABA! SUSIPAŽINKITE SU SAUGOS INSTRUKCIJA! 
 

APDOVANOJIMAS 
103. Prizai bus skiriami pirmosioms DVYLIKAI (12) valčių, kirtusių maratono finišo liniją. 

Tai absoliutus reitingas visose valčių klasėse. Taip pat apdovanojimus gaus 
kiekvienos klasės nugalėtojai. 

103.1. Jei komanda, kurios rezultatas nepriskiriamas pagrindiniams varžybų rezultatams 
(UNK – nežinoma klasė) užima prizą laiminčią vietą, tokia komanda 
neapdovanojama. 

104. Diplomai nebus išduodami vietoje. Diplomus bus galima gauti elektroniniu būdu iš 
svetainės www.vohandumaraton.ee. 

105. MEDALIAIS bus apdovanoti visą maratono distanciją baigę dalyviai, neatsižvelgiant į 
valčių klasę. 

106. Apdovanojimas vyks finišo vietoje, praėjus vienai valandai po komandos finišo. 
107. Loterijos prizus trauks visi dalyviai, kurie pasirašė SAUGOS TAISYKLES ir jas grąžino 

organizatoriams. 

http://www.vohandumaraton.ee/


107.1. Per varžybas diskvalifikuoti dalyviai prizų traukime nedalyvauja. 
108. Saugos instrukcijos bus išduodamos su starto medžiaga, jas reikės pasirašyti. 
109. Išlošti prizai įteikiami finišo vietoje. 
 
 

Išsami informacija apie varžybas: 
 
Hillar Irves (EST, RUS)  Tel. +372 52 13 130 
Meriliin Irves (EST, ENG) Tel. +372 56 196 377 
 

 
El. Paštas vohandumaraton@gmail.com 

www.vohandumaraton.ee  
 

NVO „Spordiühing Ekstreempark“ yra Veru apskrities sporto sąjungos ir Estijos irklavimo 
federacijos narė 

 

 

  
 

 
 

 


	REGISTRACIJA
	KLASĖS
	STARTO MOKESČIAI
	ATSISKAITYMAS Iš užsienio šalių atliekami mokėjimai
	ATVYKIMAS
	STARTAS – https://g.page/vmstart
	TRASA
	MAITINIMAS
	FINIŠAS – https://g.page/vmfinish
	VARŽYBŲ NUTRAUKIMAS KONTROLĖS PUNKTUOSE (KP)
	LAIKO FIKSAVIMAS
	TAISYKLĖS
	PRIVALOMA VALTIES ĮRANGA
	DALYVIO ATSAKOMYBĖ
	APDOVANOJIMAS

