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Varėnos sporto centro
direktorius Ruslan Oleinik

Lietuvos keliautojų sąjungos
prezidentas Algimantas.Jucevičius

LIETUVOS VANDENS TURIZMO MARATONO „MERKYS – 2022“
NUOSTATAI
I. Laikas ir vieta
Maratonas vykdomas 2022 m. birželio 18 d. Merkio upe. Startas 12.00 val. prie tilto per
Merkį Senojoje Varėnoje. Banglentės, plaustai ir katamaranai startuoja nuo 11.00 val.
Privažiavimas prie upės per automobilių stovėjimo aikštelę už bažnyčios Senoje Varėnoje. Finišas
Puvočiuose, Grūdos ir Merkio santakoje. Dalyvių vardinės paraiškos (pridedamos).
II. Dalyviai
Varžybose gali startuoti visi vandens sporto ir kelionių mėgėjai, neribojant amžiaus. Startuoja
vienviečiai (vienoje grupėje vyrų ir moterų) laivai, dvivietės mišrios (vienoje grupėje ir moterų) ir vyrų
įgulos.
Komandos sudėtis – vyrų ir mišri dviviečių baidarių įgulos.
Maratone startuojama kelioninėmis baidarėmis, vienviečiais kajakais (išskyrus sportines
sprinto valtis), katamaranais ir plaustais (4 dalyviai) bei irklentėmis.
III. Vadovavimas ir vykdymas
Maratoną organizuoja Lietuvos keliautojų sąjunga ir Varėnos sporto centras.
IV. Programa
Maratono trasa apie 32 km Merkio upe. Varžybos vykdomos pagal keliautojų sporto varžybų
taisykles. Kontrolinis laikas 5 val.
V. Rezultatai, apdovanojimai
Įgulų rezultatai nustatomi pagal trasoje sugaištą laiką. Komandos vieta nustatoma sumuojant
vyrų ir mišrių įgulų rezultatus (laikus).
Dalyviai, užėmę I–III vietas, apdovanojami Lietuvos keliautojų sąjungos diplomais, medaliais
ir Varėnos sporto centro bei rėmėjų dovanomis. Komandos, užėmusios prizines vietas, apdovanojamos
diplomais ir taurėmis.
Apdovanojamos geriausią rezultatą pasiekusios senjorų (61m ir vyresnių) mišrios, vyrų ir
vienvietės įgulos bei jauniausi varžybų dalyviai.
Visi varžybų dalyviai apdovanojami emblemomis.
VI. Priėmimo sąlygos
Organizacines maratono išlaidas padengia Lietuvos keliautojų sąjunga ir Varėnos sporto
centras. Dalyvių maitinimo ir kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys
dalyviai. Dalyvių autotransportas iš starto į finišą išvyks 10.00 val. Vairuotojai iš Puvočių į startą
organizatorių transportu išvyksta 11.00 val.
Nakvoti starto vietoje neleidžiama. Organizatoriai plaukimo priemonėmis neaprūpina.
Starto mokestis kiekvienam dalyviui 5 eurai. Moksleiviams, studentams ir senjorams – 2 eurai.
Dalyviams būtinos gelbėjimo liemenės.
Informacija tel. 8687 94513 www.keliautojusajunga.lt
Elektroninis paštas: info.algis@gmail.com

