ATVIRAS BALTIJOS ŠALIŲ
BLOKART VĖJARAČIŲ ČEMPIONATAS
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Nida, 2008-11-12

REGISTRACIJA:
Registruotis galima penktadienį nuo 11 val., taip pat ir šeštadienį tarp 10.00 – 11.30 val.
prieš varžybas, tačiau organizatoriai pasilieka sau teisę uždaryti registraciją susirinkus 49
dalyviams. Startinis mokestis – 30 Lt, Blokart vėjaračio mokestis visam čempionatui – 70
Lt.
VARŽYBOS:
Kadangi dauguma užsiregistravusiųjų neturi savo inventoriaus, bus varžomasi
kiekvienoje svorio kategorijoje pogrupiais po 7-10 vairininkų.
Šeštadienį 10.00 val. ryte – dalyvių registracijos procedūra, 11.30 val. vairininkų
pasitarimas, po kurio bus paskelbtas starto laikas.
Bus vykdomi bent keturi 10-15 min. trukmės važiavimai kiekvienam pogrupiui. Iš 4
važiavimų blogiausio važiavimo rezultatas atmetamas.
Svarbiausia informacija apie varžybas bus skelbiama palapinėje skelbimų lentoje.
SAUGUMAS:
Varžybų metu vairininkas privalo dėvėti šalmą, būti visąlaik užsisegęs saugos diržą, ir
kojas laikyti prakištas pro kojų saugos diržus!
Lenktynių teisėjai bus griežti nepaisantiems šių saugumo taisyklių – gausite
DSQ.
NAKVYNĖ:
Čempionato dalyviams viešbutis „Jūratė“ taiko specialią kainą. Dvivietis kambarys –99 Lt
(be pusryčių).
Pageidaujantiems apsigyventi privačiame sektoriuje, siūlome paiešką per www.kopos.lt

RENGINIO VIETA:
Dalyviai renkasi Nidos aerodrome (Purvynės gatvės pabaiga, šalia Nidos vandentiekio).

MAITINIMAS:
Čempionato metu per pietus bus verdama kareiviška košė ir karšta arbata.
Viešbučio „Nidus“ restorane pateikus čempionato ženkliuką ir kuponą taikoma 15 proc.
nuolaida ir restorane „Seklyčia“ taikoma iki 15 proc. nuolaida.
BLOKART VAKARĖLIS:
Šeštadienį pasibaigus visoms pogrupių varžyboms viešbučio „Nidus“ kavinėje/restorane
adresu G. D. Kuverto g. 15, Nidoje vyks Blokart vakarėlis. Bus rodoma dienos video ir
foto medžiaga, paskelbti atrankinių varžybų rezultatai (numatoma vakarėlio pradžia –
18.00 val.).
Pateikę dalyvio kuponą, gausite po 1 nemokamą gėrimą ir 15 proc. nuolaidą nuo viso
restorano meniu.
RĖMĖJŲ ĮSTEIGTI PRIZAI:
Čempionams: savaitgalis Nidos kempingo apartamentuose 2 asm. ir Nidos Seklyčios SPA
paslaugos 1-ai valandai 6 asm.
Vicečempionams: Dovanų čekiai pietums viešbučio „Nidus“ restorane 2 asm. ir pirčiai
„Karalienė Luiza“ Pervalkoje
III vietų laimėtojams: Dovanų čekis pirčiai viešbutyje „Jūratė“
Gero vėjo ir iki pasimatymo Nidoje!
INFORMACIJOS TEL. +370 618 81 957

ČEMPIONATO RĖMĖJAI:

Viešbutis „Karalienė Luizė“ Pervalkoje

