
TÜRI-TORI DOWNRIVER RACE

14.04.2018

INSTRUKCIJOS

 Aštuntosios „Türi-Tori“ irklavimo upe varžybos, organizuojamos ne pelno siekiančios organizacijos, 
„MTÜ Matkahunt“, kartu su skautų bei gidų lyga – „Pärnumaa“

 Dalyviai gali pasirinkti vieną iš dviejų, skirtingos trukmės maršrutų 

 78 km ilgio trasos, „TÜRI-TORI“ irklavimo upe varžybų STARTO vieta įsikūrusi netoli „Veskisilla“ 
viešbučio, Türi-Alliku miestelyje, prie Türi-Paide kelio, Türi kaimo savivaldybėje (koordinatės: 58.820131,
25.445305)

 78 km lenktynių startas paskelbiamas:
* PLAUSTAMS - 7.00 
* VISOMS KITOMS KLASĖMS - 8.00

 47 km ilgio trasos, pradinis „KURGJA-TORI“ maršruto taškas yra Kurgja (Vändra savivaldybė), prie 
kelio tilto dešiniajame upės krante, netoli nuo „C. R. Jakobson Farm“ muziejaus (58.665082, 25.256335)

 47 km ilgio lenktynių trasa prasideda 10.00 val

 Abiejų maršrutų finišas yra Tori kaime, kairiajame Pärnu upės krante, prie Tori mokyklos (58.477639, 
24.797419)

 Ilgesnio maršruto pakilimo tarp pradžios ir pabaigos taško skirtumas – 50 metrų

 Detalesnius maršrutų aprašymus rasite „Google Maps“ čia.
Laiko limitas „Türi-Tori“ maršrutui - 15 valandų ir „Kurgja-Tori“ - 12 valandų

Trasa atvira visiems plaukiojantiems laivams, valdomiems raumenų jėga ir išsilaikantiems vandens paviršiuje, 
neapsiverčiant bei galintiems išvystyti greitį, reikalingą įveikti trasai.

KLASĖS

K1MEN VYRŲ visi kajakų tipai 

K1WOM MOTERŲ visi kajakų tipai 

K2MEN VYRŲ DVIVIEČIAI  visi dviviečių kajakų tipai 

K2WOM MOTERŲ DVIVIEČIAI visi dviviečių kajakų tipai 

K2MIX MIŠRŪS DVIVIEČIAI visi dviviečių kajakų tipai 

CMEN VYRŲ visi dviviečių kanojų tipai

CWOM MOTERŲ visi dviviečių kanojų tipai 

CMIX MIŠRIOS DVIVIETĖS visi dviviečių kanojų tipai 

PLAUSTAI  visi plaustų tipai 

SUP visi tipai su irklais 

WTB  visų tipų vandens dviračiai

Visi kiti laivai, įskaitant kanojas ir kajakus, kurių komandos mažesnės arba didesnės nei numatyta organizatorių, varžysis 
ne oficialiose klasėse ir nebus apdovanojamos prizais už dalyvavimą.
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REGISTRACIJA

  Irklavimo upe varžybose gali dalyvauti visi 18 metų amžiaus sulaukę asmenys, fiziškai pasirengę įveikti pasirinktą
maršrutą. Asmenims iki 18 metų, leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, jei tame pačiame laive bus prisiimantis 
atsakomybę suaugęs asmuo 

 Registruotis galite skiltyje „Registracija“

 Registracija galioja tik po registracijos mokesčio apmokėjimo

REGISTRACIJOS MOKESČIAI:

Sausio mėn.
78 km „Türi-Tori“ maršrutas – 40 eurai asmeniui 

47 km „Kurgja-Tori“ maršrutas – 35 eurų asmeniui
Vasario mėn.
78 km „Türi-Tori“ maršrutas – 50 eurai asmeniui 
47 km „Kurgja-Tori“ maršrutas – 45 eurų asmeniui
Kovo mėn.
78 km „Türi-Tori“ maršrutas – 60 eurai asmeniui

47 km „Kurgja-Tori“ maršrutas – 55 eurų asmeniui

 Registracijos mokesčiai komandoms taikomi atsižvelgiant į asmenų skaičių laive 

 2018 m., 78 km maršruto nugalėtojai, 2017 metais dalyvavę maratone, dalyvaus NEMOKAMAI. 
Šis pasiūlymas yra asmeninis ir netaikomas komandos draugams 

 Maitinimo mokesčiai palaikymo komandų nariams
78 km „Türi-Tori“ maršrutas – 8 eurai („Kurgja“ maitinimo stotelėje ir finišo taške)
47 km „Kurgja-Tori“ maršrutas – 6 eurai (finišo taške) 

 Mokesčiai palaikymo komandų nariams apskaičiuojami atsižvelgiant į palaikytojų, nurodytų registracijos metu 
skaičių

 Jeigu Jums reikalingas transportas, grįžimui iš finišo taško į pradžios tašką, registracijos metu nurodykite 
asmenų skaičių ir mes pergabensime Jus bei Jūsų valtį į Veskisilla. Pervežimo kaina - 12 eurų asmeniui, 
apmokama kartu su registracijos mokesčiu.

 Tuo atveju, jei nuspręsite pasitraukti iš lenktynių, sumokėtas registracijos mokestis grąžinamas nebus

 Jei varžybos bus atšauktos dėl aplinkybių, kurių organizatorius negali kontroliuoti, sumokėtas registracijos 
mokestis grąžinamas nebus

APMOKĖJIMAS

Tarptautiniai mokėjimai:

Gavėjo pavadinimas: MTÜ MATKAHUNT

Gavėjo adresas: 87611 Kure talu, Vändra vald, Pärnumaa, Estija 

Gavėjo IBAN: EE07 2200 2210 4910 1228

Banko pavadinimas ir adresas: AS „Swedbank“, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estija 

SWIFT/BIC kodas: HABAEE2X

Duomenys: Sąskaitos faktūros numeris ir dalyvių vardai

 Banko perdavimo mokestį apmoka dalyvis

ATVYKIMAS PRIE STARTO IR REGISTRACIJA

 Prieš atvykimą, susisiekite su registratūra, kad gautumėte reikiamus dokumentus

 Registracija vyks
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PENKTADIENĮ, balandžio 13 d., Veskisilla, nuo 19.00 iki 23.00.
ŠEŠTADIENĮ, balandžio 14 d., Veskisilla, nuo 6.00 iki 7.30 ir Kurgja, nuo 8.30 iki 9.45.

Rekomenduojama atgabenti laivus į pradžios tašką prieš atvykimą

APGYVENDINIMAS
Tiems, kurie gyvena toli nuo pradinio taško patartina atvykti iš vakaro.

 Pigiausias apgyvendinimas siūlomas Türi miesto sporto salėje, ant grindų (Kalevi g. 9, žr. žemėlapį čia), jei 
atsivešite savo čiužinius bei miegmaišius (3 eurai asmeniui). Daugiau informacijos: telefonu, +372 5041987 arba 
el. paštu, tyri.skl@neti.ee 

 Kempingas, įsikūręs „Veskisilla“ viešbučio teritorijoje ir prie dirbtinio Türi ežero – nemokamas. Užsisakykite 
apgyvendinimą „Veskisilla“ viešbutyje: http://www.veskisilla.ee/en/ arba raskite tinkamą vietą Türi miestelyje: 
http://www.turism.tyri.ee/index.php?page=108&

 Pigiausias apgyvendinimas finišo taške, siūlomas Tori mokykloje, ant grindų, jei atsivešite savo čiužinius bei 
miegmaišius (5 eurai žmogui, mokama vietoje). Kitos Tori esančios apgyvendinimo vietos: 
http://www.torivald.ee/majutus

 Apgyvendinimas kempinge, esančiame Kurgja, „C. R. Jakobson Farm“ muziejaus teritorijoje, privalo būti 
suderintas su muziejumi http://www.kurgja.ee/en/

 Organizatoriai neteikia ir netarpininkauja apgyvendinimo klausimais

STARTAS 

 Prieš atvykdamos į starto vietą, komandos turi pasirašyti informacinį saugos lapą ir grąžinti jį sekretoriatui

 Individualus starto intervalas bus taikomas abiems maršrutams

 Startas vyks pagal laivų klases, tokia tvarka: PLAUSTAI, Cwom, Cmix, Cmen, SUP, WTB, K1wom, K1men, 
K2wom, K2mix, K2men.

 Kiekvienai komandai bus paskirtas individualus starto laikas

 Starto laikai bus skelbiami starto protokole, likus mažiausiai trims dienoms iki renginio

 Komandos vėluojančios į savo valčių klasės startą, galės startuoti tuo pačiu metu, kaip ir paskutinė jų valčių klasės 
komanda, atvykusi į startą laiku

 78 km ilgio maršruto STARTAS, įvyksiantis Veskisilla, bus uždarytas 9.30

 47 km ilgio maršruto STARTAS, įvyksiantis Kurgja, bus uždarytas 10.30

 PRAŠOME Į STARTO VIETĄ ATVYKTI ANKSČIAU, nes pasiruošimui reikia laiko

 Kiekvienai komandai bus suteiktas numeris ir informacinis lapas su maršruto legenda. Organizatoriai garantuoja 
pakankamą laiko tarpą tam tikruose kontrolės punktuose bei finišo linijoje, vietą oficialiame protokole bei diplomą
su įrašytais vardais

 Dalyviams ir registruotiems palaikymo komandų nariams, viename iš „Türi-Tori“ maršruto kontrolės punktų bei 
finale bus tiekiamas valgis. Dalyviams ir registruotiems palaikymo komandų nariams, „Kurgja-Tori“ maršruto 
finale bus tiekiamas valgis.

 Prašome pasirūpinti, kad turėtumėte pagalbinį automobilį su reikiamomis atsargomis (maistu, gėrimais, sausais 
drabužiais, vaistais, ir t.t.), stovintį kontrolės punktuose (KP) ir/arba ant kelio tiltų (Laupa, Jändja, Rae, Kurgja, 
Suurejõe, Vihtra, Jõesuu, Tori)

 Visiems pagalbinių automobilių vairuotojams bus išdalinti informaciniai lapeliai. Patartina turėti Estijos kelių 
žemėlapį  

 Uždarius startą Veskisilla, sekretoriatas persikels į finišo vietą, prie Tori mokyklos.

 Organizatoriai neatsako už automobilius, įrangą, ir t.t., paliktą Veskisilla arba Kurgja.

MARŠRUTAI 

„Türi-Tori“ maršrute yra 5 kontrolės punktai (KP), su maitinimo paslauga viename iš jų (KPT). „Kurgja-Tori“ 
maršrute yra 2 kontrolės punktai (KP). Tori mokykloje visiems dalyviams tiekiamas maistas bei sauna.
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KONTROLĖS PUNKTAI „TÜRI-TORI“, 78 km
„KURGJA-TORI“, 47 
km

  

STARTAS
ATSTUMAS NUO 
STARTO

ATSTUMAS NUO 
STARTO

ATKARPOS 
ILGIS

KP UŽDAROMAS

JÄNDJA KP 14 km  14 km 11.30

KURGJA KPT („Türi-
Tori“)

31 km STARTAS 17 km 14.30

SUUREJÕE KP 44 km 13 km 13 km 17.00

KURE KP 59 km 28 km 15 km 19.30

JÕESUU KP 67 km 36 km 8 km 21.00

FINIŠAS RANDIVÄLJA 78 km 47 km 11 km vidurnaktis

 Yra tam tikri terminai, norint pasiekti kontrolės punktus (žr. lentelę aukščiau)

 Komandos, viršijančios šiuos laiko limitus bus pašalintos iš varžybų

 Organizatoriai pasilieka teisę sutrumpinti maršrutus arba sustabdyti lenktynes dėl nenumatytų sąlygų, keliančių 
grėsmę dalyvių saugumui

 Maitinimo punktuose dalyviams siūloma sriuba, duona, druska, karšta arbata ir vanduo

 Patartina pasiimti tam tikrų maisto produktų bei gėrimų su savimi į valtį. Riešutai, razinos bei energijos 
suteikiantys batonėliai yra ypatingai maistingi

FINIŠAS 

 Finišas įsikūręs Tori, 1,5 km pasroviui Tori tilto, kairiajame upės krante, prie Tori mokyklos

 Sutemus finišo punktas bus apšviestas 

 Sekretoriatas, persirengimo patalpos, maitinimas ir sauna yra Tori mokykloje, apytiksliai 100 m nuo finišo taško, 
išilgai pažymėto kelio.

 Finišo zona transporto priemonėms - uždaryta

 Tori mokykloje dalyviams siūlomas karštas patiekalas, arbata bei vanduo 

 Taip pat yra baras, siūlantis karštus bei šaltus gėrimus bei užkandžius 

 Pirmųjų komandų finišas numatomas apie 14.30. Paskutiniosios „Türi-Tori“ maršruto komandos turėtų atvykti apie
vidurnaktį

NUTRAUKIMAS 

 Jei norite nutraukti dalyvavimą lenktynėse, PRIVALOTE informuoti organizatorius, paskambinę numeriu, 
kuris buvo duotas šiam tikslui.

 PASTABA! Organizatoriai neatsako nei už žmonių, nei už valčių transportavimą nuo varžybų nutraukimo 
taško iki finišo.

 Prašome užtikrinti, kad Jūsų palaikymo komandos būtų netoliese.

LAIKAS
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 Jūsų asmeninis laikas bus registruojamas starte, kontrolės punktuose ir finiše

 Komandos privalo laikyti savo numerius, duotus starto vietoje matomus visą laiką

 Dėl individualaus starto intervalo, galutiniai rezultatai bus paskelbti po tam tikro laiko

TAISYKLĖS 

 Privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenę. Dalyviai be gelbėjimosi liemenės bus diskvalifikuojami

 Turi būti užtikrintas laivų plūdrumas, apsivertimo ar lūžio atveju 

 Patartina dėvėti šalmą

 Jändja ir Kurgja, patartina gabenti laivus pro užtvanką 

 Vadovaukitės ženklais

 Jändja ir Kurgja, leidžiama keliauti pro užtvankas 

 Rekomenduojami maršrutai bus pažymėti žaliomis rodyklėmis 

 Komandos, pageidaujančios gelbėtojų komandos pagalbos bus diskvalifikuojamos iš oficialių lenktynių

 Būkite ypač atsargūs, kai keliaujate pro senojo malūno užtvankas ir sraunias vietas (stipri srovė, akmenys), taip pat
naktį

 Galvos žibintai - bent po vieną valtyje - naktį privalomi 

 Komandų numeriai turi būti matomi visą laiką, tiek iš priekio, tiek iš nugaros

 Vairuotojai privalo laikytis eismo taisyklių ir atkreipti dėmesį į saugą kontrolės punktuose

 Plaukikams kanojose leidžiama naudotis irklais tik su viena mentimi

PRIVALOMA ĮRANGA VALTYJE 

 Nuo vandens apsaugotas mobilusis telefonas su organizatorių telefono numeriu. 
PASTABA! Pritvirtinkite prie vieno iš komandos narių, ar savęs mobilųjį telefoną – tik tokiu būdu galėsite 
išsikviesti pagalbą bet kuriuo metu

 Galvos žibintai (bent 1 valtyje)

 Kišeniniai peiliukai (bent 1 valtyje)

 Apytiksliai 5 m ilgio virvė

PEKOMENDUOJAMA ĮRANGA VALTYJE

 Apsaugoti nuo drėgmės atsarginiai drabužiai

 Šiluminė plėvelė

 Įrankiai, reikalingi užkurti laužui

 Šiek tiek maisto ir gėrimų

 Mažas pirmosios pagalbos rinkinys (tvarsčiai, nuskausminamieji ir t.t.)

DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

 Dalyviai, dalyvaujantys lenktynėse prisiima atsakomybę už save 

 Organizatoriai neatsako už galimas sveikatos problemas, susižalojimus, traumas, žūtį ar bet kurį kitą incidentą

 Dalyviai, turintys sveikatos problemų turi turėti reikiamus vaistus po ranka 
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 Dalyviai privalo būti susipažinę su galimomis lenktynių grėsmėmis ir pasirašyti informacinį saugos lapą, išduotą 
registracijos metu

 Dalyviai yra asmeniškai atsakingi už jų pačių įrangos saugumą

 Vietinė greitoji pagalba ir gelbėjimo tarnyba yra informuota apie renginį

 Jei kam nors reikia pagalbos iš organizatorių, atkreipkite dėmesį į incidento laiką ir vietą, komandos numerį bei 
praneškite apie tai organizatoriams sekančiame kontrolės poste

 Esant sunkiam nelaimingam atsitikimui, skambinkite skubios pagalbos tarnybos numeriu - 112 ir praneškite 
organizatoriams (daugiau informacijos žr. informaciniame saugos lape)

APDOVANOJIMAI 

 Visi dalyviai apdovanojami diplomais

 Kiekvienos valties klasės nugalėtojai apdovanojami taure arba medaliu

 Šie prizai bus išskirstyti tarp visų dalyvių:
– kanojų "Reveil", pagamintas vieno iš pirmaujančių kanojų gamintojų Estijoje, „Primatek OÜ“;
– mėsos/žuvies rūkykla iš metalo gaminių gamintojo, „Skamet OÜ“;
– „Eastpole Greenland“ irklai iš mažmeninės prekybos irklavimo įrangos pardavėjo, „EastPole OÜ“ bus išskirstyti 
tarp K1 klasės kajakų irkluotojų

 Mažesni prizai taip pat bus išskirstyti tarp dalyvių

 Prizai bus išdalinami praėjus trims valandoms po pirmosios komandos finišo

Šį informacinį lapelį sudarė:     

Koit Raud

„MTÜ Matkahunt“
www.tyritori.ee
Telefonas:  +372 5 251 113 
el. paštas:  tyritori@tyritori.ee

6

mailto:tyritori@tyritori.ee
http://tyritori.ee/

