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Lietuvos vandenlenčių paskui katerį (wakeboard) čempionato nuostatai 
 
 

I. Bendrosios nuostatos 
1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos vandenlenčių paskui katerį (wakeboard) disciplinos 

čempionatų organizavimo ir vykdymo procedūras, pagrindines taisykles ir reikalavimus. 
2. Šie nuostatai yra parengti IWWF 2019 oficialių vandenlenčių paskui katerį (Wakeboard 

Boat) nuostatų (https://iwwf.sport/wp-
content/uploads/2019/03/IWWFWakeboardBoatRules2019.pdf) pagrindu. 

3. Vyriausiasis čempionato teisėjas, atsižvelgdamas į oro, ar technines sąlygas, turi teisę 
atlikti šių nuostatų pakeitimus, ar atitinkamus papildymus, apie tai informuodamas visus 
čempionato dalyvius ir teisėjus. 

4. Prieš dalyvaudami čempionate, visi sportininkai turi pasirašyti deklaraciją, o jei 
sportininkas yra U18 metų amžiaus, jo vardu turi pasirašyti jo atstovas ar komandos 
kapitonas. 

5. Visi sportininkai turi suprasti sporto šakos pobūdį ir ypatingą riziką. Sportininkas privalo 
prieš dalyvaudamas užsiregistruoti. Sportininkai privalo pranešti renginio organizatoriui 
ir vyriausiajam teisėjui apie visas specialias sveikatos sąlygas, įskaitant, bet 
neapsiribojant, traumas ar kitas anksčiau egzistuojančias sveikatos sąlygas, taip pat turi 
pasirašyti organizatoriaus paruoštą patvirtinimą/deklaraciją, kad nelaimės atveju, 
prisiima visą riziką asmeniškai sau, ir pretenzijos organizatoriams dėl patirtos žalos galės 
būti reiškiamos tik esant organizatoriaus tyčiai (1 priedas). 

6. Visi dalyviai turi sutikti, kad jiems būtų taikoma dopingo kontrolė. Konkrečią politiką ir 
procedūras, susijusias su dopingo kontrole, kontroliuoja Medicinos komisija: visi dalyviai 
turi žinoti ir sutikti laikytis LVSVF ir IWWF antidopingo taisyklių nuostatų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, visus pakeitimus. Susipažinti su antidopingo taisyklėmis ir visais 
tarptautiniais standartais, galima LVSVF ir IWWF interneto svetainėse. 

7. Visi dalyviai, prieš dalyvaudami čempionate, turi pasirašyti informacijos politiką / asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančias taisykles. Šios taisyklės atitinka tarptautinius 
įstatymus, susijusius su asmens duomenų apsauga. 

8. Dalyviai negali, vartoti alkoholio ir/ar narkotinių medžiagų viso čempionato metu. Šis 
draudimas įsigalioja likus vienai valandai iki pirmojo dalyvio starto ir baigiasi, paskelbus 
galutinius rezultatus, bei pasibaigus oficialaus protesto laikui. 

9. Visi dalyviai privalo būti vietoje valandą prieš numatytą renginio laiką. Oficiali skelbimų 
lenta bus vienintelis patvirtintas atnaujintos informacijos apie tvarkaraščius ir rezultatus 
šaltinis. 

10. Nesportinis elgesys: Iš  kiekvieno dalyvio (ar jo atstovo) ar oficialaus pareigūno, kurio 
elgesys laikomas nesportiniu ar kurio elgesys gali sukelti, LVSVF ir /arba IWWF ir rėmėjų 
diskreditaciją varžybų vietoje ar už jos ribų, varžybų metu ar po jų, gali būti atimti 
varžybose iškovoti taškai ir/ar vieta.  Sprendžiant ar konkretus elgesys yra nesportinis, 
balsuojama dviejų trečdalių teisėjų balsų dauguma. Už bet kokius pažeidimus taip pat 
gali būti baudžiama diskvalifikuojant visą komandą, jei tokių yra. Nesportiškas elgesys 



 

 

apima, bet tuo neapsiriboja: vulgarios kalbos vartojimą viešumoje, viešus pykčio 
priepuolius, atsisakymą atlikti savo pasirodymą iki galo, neatvykimas į startą laiku, 
neatvykimas į renginius, nedalyvavimas žiniasklaidos konferencijoje, atidarymo / 
uždarymo ceremonijoje, prizų įteikimo ceremonijoje, podiumo pristatymuose, alkoholinių 
gėrimų vartojimas varžybų metu ar prieš jas, draudžiamų medžiagų vartojimas, nuslėpti 
reikšmingi sužalojimai, neleistinos įrangos naudojimas, viešas diskreditavimas renginių 
organizatoriaus, kitų sportininkų žodžiu ir (arba) socialinėje žiniasklaidoje ir pan., 

 
II. Saugumas 
1. Nesaugaus dalyvio diskvalifikacija: Jokiam dalyviui neleidžiama varžytis ar tęsti varžybų, 

jei vyriausiojo teisėjo ir katerio teisėjų daugumos nuomone, jo varžybos būtų pavojingos 
jam pačiam ar kitiems dalyviams. Varžybų metu vyriausiasis teisėjas gali sustabdyti 
čempionatą, kad apklaustų katerio teisėjus, atsižvelgdamas į dalyvio veiksmus ir/ar 
sąlygas. Esant abejonių dėl dalyvio galimybės tęsti varžybas, būtina gauti kvalifikuoto 
medicinos personalo leidimą. 

2. Dalyvis normaliomis sąlygomis bus diskvalifikuojamas už tyčinį kontaktą su kateriu. 
Išimtis yra tuomet, jeigu kateris staiga sulėtėja dėl techninių sąlygų arba staigiai 
pakeičiama katerio judėjimo kryptis, arba kontaktas su kateriu buvo netyčinis dalyviui 
vandenyje laukiant kol kateris apsuks ir pradės savo užvažiavimą. Bet kuriuo atveju 
galutinį sprendimą priima katerio Teisėjai.  

3. Čempionato metu turi būti naudojama vienas apsauginis kateris ir bent vienas vandens 
motociklas. Siūloma apsauginio katerio padėtis yra už trasos plūdurų, per vidurį trasos, 
kad apsauginio katerio įgula turėtų geriausią galimybę matyti visą trasą ir nedelsiant 
reaguoti. Jei įmanoma, vandens motocikle turėtų būti pritvirtinta gelbėjimo lenta, kad 
dalyvį, esant būtinybei, būtų lengviau transportuoti į krantą. Vyriausiasis teisėjas nustatys 
saugos katerio ir vandens motociklo (ar motociklų jei jie bus naudojami keli) galutines 
pozicijas trasoje. 

4. Apsauginį katerį turi valdyti: 
4.1.patyręs kapitonas, kuris yra susipažinęs su visų treniruočių ir varžybų grafiku ir 

taisyklėmis, bei šiais nuostatais. 
4.2.gelbėtojas, kuris yra visiškai apmokytas pirmosios pagalbos, skubios gaivinimo ir 

vandens gelbėjimo technikos. Gelbėtojas visą laiką dėvės gelbėjimosi liemenę ir, 
incidento atveju, bus vandenyje, kad padėtų dalyviui. Jei sužeistas dalyvis negali pats 
įlipti į apsauginį katerį, dalyvis bus nuplukdytas į krantą ir pakeltas iš vandens 
naudojant tinkamą įrangą ar spec., neštuvais, bei perduotas medikams.  

5. Varžybų vietoje bus tinkamai įrengta medicinos stotis. Tinkamai kvalifikuotas medicinos 
personalas budės varžybų vietoje. Tais atvejais, kai bus naudojamasi greitosios 
pagalbos paslauga konkrečioje ligoninėje iki varžybų pradžios turi būti pasirašytas 
susitarimas su vietine ligonine dėl nukentėjusiesiems kvalifikuotos pirmosios pagalbos 
ar gydymo paslaugų suteikimo ligoninėje, bei reagavimo į iškvietimus. 

 
III. Amžiaus grupės 
1. Amžiaus grupei reikia mažiausiai 3 dalyvių. Visos amžiaus grupės bus paskelbtos  

pasibaigus registracijai. Kai amžiaus grupė bus paskelbta, Vyriausiasis teisėjas burtų 
keliu sudarys startinę dalyvių eilę. Vyriausiasis teisėjas kuo greičiau informuos visus 
dalyvius, jei amžiaus grupėje nėra pakankamo dalyvių skaičiaus. Jei atitinkama amžiaus 
grupė nesusidaro, Vyriausiasis teisėjas priims sprendimą sujungti amžiaus grupes. Apie 
amžiaus grupių  sujungimą Vyriausiasis teisėjas privalo paskelbti visiems dalyviams 
nedelsiant po priimto sprendimo amžiaus grupes sujungti. 

2. Amžiaus grupės: 



 

 

2.1.Jaunučiai (merginos) iki 14 metų amžiaus; 
2.2.Jaunučiai (vaikinai) iki 14 metų amžiaus; 
2.3.Jauniai (merginos) iki 18 metų amžiaus; 
2.4.Jauniai (vaikinai) iki 18 metų amžiaus; 
2.5.Open (moterys); 
2.6.Open (vyrai); 
2.7.Master (moterys) 40+ amžiaus; 
2.8.Master (vyrai) 40+ amžiaus; 

3. Dalyvis gali rungtis tik vienoje pasirinktoje amžiaus grupėje; 
 
IV. Registracija ir apšilimas prieš varžybas 
1. Registraciją į čempionatą baigiasi likus 36 val., iki numatyto pirmojo varžybų starto. Jeigu 

dalyvis dėl objektyvių priežasčių negali užsiregistruoti organizatoriaus numatytoje 
vietoje, jis (arba jo komanda) turi  teisę registraciją atlikti nuotoliniu būdu, atsiunčiant 
organizatorių nurodytu el. paštu prašymą dalyvauti čempionate, paso (arba asmens 
tapatybės kortelės), kopiją ir starto mokesčio sumokėjimo kvitą. Vyriausiasis teisėjas ar 
balų skaičiavimo teisėjas (Chief Calculator) patikrina gautus dokumentus ir priima 
sprendimą leisti dalyvauti varžybose ar ne. Šis sprendimas nėra skundžiamas. 

2. Pasibaigus registracijai, organizatorių nustatyta tvarka ir laiku visiems dalyviams yra 
sudaroma galimybė du kartus išbandyti važiavimą trasa, tokiu būdu susipažįstant su 
trasa, kateriu ir vandens savybėmis, bei sudarant galimybę apšilti ir pasikartoti savo 
pasirodymo programą. 

3. Apšilimo metu kateryje gali būti ne daugiau kaip šeši sportininkai. Tikslų sportininkų 
skaičių, ir jų apšilimo  ir treniruočių eiliškumą nustatys organizatoriai. 

 
 
V. Diskvalifikacija 
1. Kiekvienas dalyvis turi būti pasiruošęs startui iš anksto, t.y., užsidėjęs tinkamą 

gelbėjimosi liemenę laikantis gamintojo rekomendacijų (užsisegęs visas esamas sagtis 
ir užtrauktukus) bei užsidėjęs lentą, t.y., apkaustai (ar batai) turi būti užsegti laikantis visų 
gamintojo rekomendacijų ir instrukcijų. Jeigu iki jo numatyto starto laiko, dalyvis nėra 
pasiruošęs, ar nesivadovauja starto aikštelės maršalo nurodymais dėl įrangos, ar dalyvio 
elgesys starto aikštelėje yra nesportiškas jis yra diskvalifikuojamas. 

2. Dalyviui pasirodymo metu nukritus, jis gali pasitaisyti įrangą, tačiau privalo likti kritimo 
vietoje. Jeigu katerio teisėjai, ar katerio kapitonas pastebi, kad dalyvis plaukia trasa atgal, 
jam, nebus leidžiama toliau tęsti savo pasirodymo ir bus laikoma kad šis jo plaukimas 
baigėsi. Surinkti taškai iki šio kritimo nėra anuliuojami ir bus užskaitomi į bendrą 
rezultatą. 

 
VI. Įranga 
1. Kiekvienas dalyvis turi teisę pasirinkti, dalyvauti varžybose su savo asmenine įranga, ar 

naudotis organizatorių suteikiama įranga. Jeigu bus naudojama asmeninė įranga, ji iki 
starto turi būti perduodamos organizatoriams ir Vyriausiajam teisėjui apžiūrai. Asmeninė 
įranga be apžiūros ir Vyriausiojo teisėjo patvirtinimo čempionate negalės būti 
naudojama. 

2. Kiekvienas dalyvis privalo naudoti tinkamą, jam pagal gamintojų rekomendacijas 
parinktą ir pritaikytą liemenę, kuri užtikrina dalyvio plūdrumą vandens paviršiuje. 
Liemenė turi būti naudojama laikantis gamintojų dėvėjimo rekomendacijų ir dalyvis 
privalo užsisegti visas esamas liemenės sagtis ir užtrauktukus. 



 

 

3. Kiekvienas iš dalyvių turi teisę pats nuspręsti ir pasirinkti naudoti savo asmeninę, ar 
organizatorių paruoštą virvę. Apie savo apsisprendimą  jis privalo įspėti starto aikštelės 
personalą  (starto aikštelės maršalą) nedelsiant prieš savo startą. 

4. Dalyvis asmeniškai yra atsakingas už virvės ilgio pasirinkimą. Jeigu dalyvis nusprendžia 
naudoti asmeninę virvę, jis ją privalo paduoti starto aikštelės maršalui fiksuotu mazgu 
arba kilpa, kurią galima uždėti tiesiai ant katerio bokšto.Starto aikštelės maršalas virvėje 
nedarys jokių mazgų ar kilpų, jos turi būti paruoštos iš anksto. Dalyvis turi aiškiai pranešti 
katerio kapitonui ar starto aikštelės maršalui, kokio ilgio virvę jis renkasi. Nenurodžius 
virvės ilgio nedelsiant prieš startą, katerio kapitonas naudos, iš anksto Vyriausiojo teisėjo 
nustatytą standartinį virvės ilgį. Jei dalyvis nori, jis / ji gali pakeisti virvės ilgį po kritimo. 

5. Jokie pakartotiniai pasirodymai nebus suteikiami dėl neteisingo virvės ilgio pasirinkimo. 
6. Dalyvis yra visiškai atsakingas už savo asmeninę įrangą ir turėtų turėti atsarginę lentą, 

visiškai sukomplektuotą su apkaustais ir pelekais, kad galėtų nedelsiant pasikeisti lentą, 
jeigu sulūžtų jo naudojama lenta. Tuo atveju, jei dalyvio įranga pasirodymo metu lūžta, 
jis gali mesti rankeną, tokiu būdu išreikšdamas savo norą taisyti sugedusią įrangą. Jeigu 
dalyvis pajaučia, kad įranga yra sugedusi, jo pirmojo kritimo metu, jis apie tai 
nedelsdamas turi informuoti katerio teisėją. Bet kokios įrangos gedimo atveju dalyvis turi 
keturias minutes suremontuoti įrangą. Pažeista įranga taisoma prie starto prieplaukos. 
Įrangos taisymo laikas pradedamas skaičiuoti, nuo to momento kai dalyvis pristatomas į 
starto prieplauką 

7. Jeigu dalyvis spėja per numatytą laiką suremontuoti įrangą jis gali tęsti savo pasirodymą 
iš tos pačios vietos kurioje jis signalizavo apie įrangos gedimą (su vienu įskaitytu kritimu), 
jeigu jam suremontuoti įrangos nepavyksta jo plaukimas šiame rate baigiasi. 

 
VII. Vandenlenčių paskui katerį (wakeboard) trasa 
1. Vandenlenčių paskui katerį (Wakeboard) trasoje naudojami plūdurai turi atitikti šias 

specifikacijas: 
1.1.Gali būti naudojami tik pripučiami plūdurai, kurie turi būti pagaminti iš lengvos, 

tamprios medžiagos, kurios paviršius yra lygus. 
1.2.Plūdurų spalva turi būti parenkama siekiant maksimalaus matomumo. Starto 

plūdurams rekomenduojamas fluorescuojantis oranžinis, rožinis arba raudonas 
tonas, o Cut - off - plunksninis žalias, geltonas ar baltas. 

1.3.Starto plūdurai neturi viršyti 50 cm aukščio virš vandens linijos. 
1.4.Kiekvienas plūduras turi turėti tvirtą kilpą inkarams tvirtinti. Plūdurai turi būti pritvirtinti 

prie inkaro taip, kad užtikrintų, jog jis nejudės iš savo vietos. 
2. Starto plūdurų pora 5 – 10 metrų atstumu viena nuo kitos žymi vandenlenčių paskui 

katerį (Wakebord) trasos pradžią. Kita 5–10 metrų atstumu plūdurų pora reiškia trasos 
pabaigą. Atstumas nuo pradžios iki pabaigos plūdurų turi būti nuo 370 iki 400 metrų (36-
39 sekundės važiuojant 37 km / val.). 

3. Pirmasis ir antrasis dalyvio važiavimas prasidės jam pravažiavus starto plūdurus arba 
tarp jų. Tik pravažiavus starto plūdurą dalyvis gali atlikti pirmąjį triuką, kuris bus 
vertinamas. Atlikus triuką ne trasoje arba iki starto plūduro, toks triukas nėra vertinamas. 

4. Jei 2 plūdurai iš abiejų pusių neįmanomi dėl ekvatorijos specifikos, starto ir pabaigos  
taškus galima žymėti ir vienu startiniu plūduru, kuris nustato vandenlenčių paskui katerį 
(Wakebord) trasos pradžios vietą ir vienu galiniu plūduru, kuris žymi trasos  pabaigą. 

5. Pora Cut - off plūdurų, išdėstyti trasoje taip, kad žymėtų taškus, po kurio kateris negalės 
įsibėgėti, kad dalyvis galėtų tęsti savo pasirodymą po kritimo. Vyriausiasis teisėjas ir 
katerio kapitonas nustatys Cut - off plūdurų padėtį. Atsižvelgus į vandendes telkinio 
specifiką, Cut - off plūdurus galima pakeisti aiškiai matomais kranto taškais, kurie veiks 
kaip Cut - off  plūdurai. 



 

 

6. Kateris turi kuo tiksliau sekti vyriausiojo teisėjo nurodytos trasos viduriu. Kai dalyvis 
nukrenta ir kateris turi pasiimti dalyvį, katerio kapitonas privalo užtikrinti, kad dalyvis 
startuotų tiksliai kritimo vietoje ir tęstų pasirodymą ta pačia kryptimi kaip ir prieš kritimą, 
tiksliai trasos ekvatorijoje. 

7. Dalyvio pasirodymas prasidės, kai jis / ji atliks savo pirmąjį triuką po starto plūdurų linijos. 
Pirmasis dalyvio triukas bus įskaitytas, jei jis / ji nuvažiuos nuo bangos keteros 
pravažiavęs galinių plūdurų liniją (nuvažiavimas nuo bangos reiškia momentą, kai 
priekinė dalyvio koja kerta bangos keterą). Dalyvio pasirodymas baigsis: kai jis / ji nukris 
antrą kartą arba kai jis pravažiuos galinius plūdurus. Paskutinis dalyvio triukas bus 
įskaitytas, jei jis / ji paliks bangos keterą prieš pravažiuodamas galinių plūdurų liniją  
(triukas bus įskaitomas, jeigu priekinė dalyvio koja, jau bus nuvažiavusi nuo bangos 
keteros prieš dalyviui kertant galinių plūdurų liniją) 

8. Bet kuris dalyvis, plaukiantis trasa ar atliekantis povandeninius judesius, norėdamas įgyti 
pranašumą prieš konkurentą, Katerio teisėjo sprendimu po kritimo nebus ištempiamas 
katerio. Nors dalyvis nėra diskvalifikuotas, tai bus jo pasirodymo pabaiga ir jis bus 
vertinamas pagal iki šios akimirkos atliktus triukus. 

9. Kiekvienas dalyvis pasirodo du kartus, t.y., plaukia du kartus ratų sistema, pirmyn ir atgal 
pažymėta trasa. 

 
VIII. Katerio greitis 
1. Vyriausiasis teisėjas ir katerio kapitonas nustatys bendrą papildomą svorį kateryje 

(balastus). Kiekvienos amžiaus grupės pasirodymų metu parinkta balasto suma turėtų 
išlikti ta pati visų tos amžiaus grupės dalyvių pasirodymo metu. 

2. Katerio svoris (balastai) įskaitant ir kateryje esančius asmenis (teisėjus, katerio kapitoną, 
fotografą ir kt.) visų varžybų metu negali keistis (įskaitant ir sėdėjimo vietą kateryje), t.y., 
visi dalyviai privalo rungtis esant tam pačiam katerio svoriui ir vienodai užpildytiems 
balastams. Jeigu dėl nenumatytų kliūčių reikia keisti teisėjus, įgulos narius, ar fotografą 
ar kitus asmenis esančius kateryje, jie yra keičiami tapataus svorio asmenimis ir jie turi 
sėdėti buvusioje asmens kurį jie pakeitė vietoje. 

3. Kiekvienas dalyvis trasoje startuoja su Vyriausiojo teisėjo ir katerio kapitono parinktu 
pastoviu greičiu. Už katerio greičio pasirinkimą, darant prielaidą, kad jis važiuojant 
trasoje bus išlaikomas pastovus, atsakingas pats dalyvis. Kapitonui leidžiama reguliuoti 
katerio greitį pasirodymo metu. Kapitonas, pastebėjęs dalyvio ženklą, privalo nedelsiant 
sureguliuoti greitį. 

4. Dalyvis turi naudoti standartizuotus signalus. Dalyvis privalo nedelsdamas po kritimo 
pasiruošti naujam startui ir nevilkinti laiko. Sąmoningas vilkinimo taktikos naudojimas bus 
laikomas nesportišku elgesiu ir už tai bus baudžiama arba diskvalifikuojama. 

5. Pasirodymo metu naudojami šie visuotinai pripažįstami signalai: 
5.1. Pakeltas nykštys (-iai) reiškia padidinti greitį; 
5.2. Nuleistas nykštys (-iai) reiškia, sumažinti greitį; 
5.3.Gestas į konkrečią  įrangą ar jos dalį, reiškia atitinkamą problemą su šia įranga 

ar jos dalimi; 
5.4.Gestas atgal rodant į pravažiuotą trasos dalį, reiškia šiukšles vandenyje; 
5.5.Abejų rankų virš galvos pakėlimas reiškia, kad dalyviui viskas gerai ir pagalba 

nėra reikalinga, bei kad jis yra pasirengęs pakartotiniam startui ir prašosi 
pakartotinio iškėlimo iš vandens; 

5.6.Nukritęs dalyvis privalo nedelsiant pranešti, kad jis nesusižeidė ir, kad jam nėra 
būtina pagalba ir kad jis gali tęsti pasirodymą; 

 
IX. Kritimai ir klaidos 



 

 

1. Kiekvienas iš dalyvių savo plaukimo rate turi teisę kristi du kartus. Po pirmojo kritimo, 
kateris dalyvį ištempimo virvės pagalba iškelia iš vandens ir dalyvis gali tęsti savo 
pasirodymą toliau. Po antro kritimo, ar kritimo cut - off plūdurų atkarpoje grįžtant trasa 
atgal, dalyvis nėra katerio iškeliamas ir jo pasirodymas šiame rate yra baigiamas. 

2. Bet koks dalyvio kritimas ne trasoje, t.y., nepradėjus savo rato plaukimo ir pasirodymo 
bus užskaitomas kaip pirmas kritimas. 

3. Jei dalyvis nukrenta ir jo lenta plaukia atgal trasa, vyriausiasis katerio teisėjas pažymi 
kritimo vietą ir leis startuoti dalyviui nuo kritimo vietos, kai tik jis pasiims lentą ir pasiruoš 
savo plaukimui. 

4. Dalyvio pasiruošimas startui po kritimo, turi būti kiek įmanomai trumpesnis. Už laiko 
vilkinimą, ar per ilgą pasiruošimą, dalyvis katerio teisėjų gali būti įspėtas ir/arba 
diskvalifikuotas. 

 
X. Pakartotinis pasirodymas 
1. Kiekvienas dalyvis turi teisę kreiptis į Vyriausiąjį teisėją su prašymu sudaryti galimybę 

pakartotiniam pasirodymui. 
2. Teisėjai nagrinėdami tokį dalyvio prašymą ir nustatę, kad dalyvio pasirodymo metu buvo 

nesąžiningos sąlygos, kurios, teisėjų daugumos nuomone, sudarė neigiamą poveikį 
dalyviui, jam suteikiama galimybė pakartotinai pasirodyti.  

3. Toliau pateikiamos kelios priežastys (rekomendacinės ir jų sąrašas nėra baigtinis), kurios 
sudaro pakartotinio važiavimo priežastį: 
3.1.Žaibas, ir tai yra priežastis  nutraukti varžybas ir pagrindas pakartoti pasirodymą 
3.2. Katerio ir katerio kapitono klaida (jei tai yra aiški klaida ir dalyvis nukrenta dėl šios 

klaidos); 
3.3. Netolygi banga - tik tuo atveju, jei ji skiriasi nuo ankščiau buvusios bangos; 
3.4.Pašalinės bangos - tik tuo atveju, jei juos sukelia kiti šaltiniai, o ne tas pats, kateris; 

4. Pakartotinis pasirodymas nebus suteikiamas asmeninės dalyvio įrangos sugedimo 
atveju. 

5. Pakartotinis pasirodymas turi būti atliekamas nedelsiant. Jei dalyviui suteikiamas antras 
pakartotinis pasirodymas, jis gali paprašyti penkių minučių poilsio, kurio metu kitas 
dalyvis atliks savo pasirodymą. 

6. Pakartotiniam pasirodymo procedūrą, gali inicijuoti ir katerio teisėjas prieš prasidedant 
kito dalyvio pasirodymui, arba šią procedūrą gali kuo greičiau inicijuoti pats dalyvis arba 
jo komandos atstovas. Jei katerio teisėjų nuomone, prašymas nebuvo pateiktas kuo 
greičiau po to, kai dalyvis baigė savo pasirodymą, jo prašymas atmetamas. 

 
XI. Vertinimas 
1. Kiekvienam dalyviui leidžiama du kartus įveikti trasą (pirmyn ir atgal) (pasirodymas), per 

kurį (pasirodymą) jis gali atlikti savo programą, bet kuria, paties dalyvio pasirinkta tvarka 
ir intensyvumu. 

2. Dalyvio pasirodymas yra vertinamas pagal subjektyvaus stiliaus kategorijas, kad gautų 
vieną bendrą balą. 

3. Dalyvio vertinimas prasideda, kai dalyvis kerta starto/pabaigos plūdurų liniją ir įvažiuoja 
į trasą, ir baigiasi, kai dalyvis išvažiuoja iš trasos, kirsdamas starto / pabaigos plūdurų 
liniją arba nukrenta antrą kartą. 

4. Starto / trasos pabaigos plūduras yra kiekvieno pasirodymo pabaiga. Triukas, pradėtas 
trasoje iki starto / trasos pabaigos plūduro, bus laikomas užbaigtu ir vertinamas, net jeigu 
jis ir bus baigtas jau už trasos ribų (už starto ar trasos pabaigos plūduro). 

5. Kad sudėtinis triukas (combo trick) būtų įskaitytas, paskutinis sudėtinio triuko (combi 
trick) elementas turi būti pradedamas trasos viduje ir baigiamas prieš galinį plūdurą, t.y. 



 

 

trasos viduje ar iškarto už trasos ribų. Jei dalyvis pradės sudėtinio triuko (combi trick) 
atlikimą po galinio plūduro, jis bus nubaustas, ir visas sudėtinis triukas (combi trick) 
nebus įvertintas. 

6. Dalyviai raginami atlikti sklandų pasirodymą su įvairiausiais triukais. Kiekvienas triukas 
turėtų būti įvykdytas kiek įmanoma techniškiau, pasirodymas turi būti nuoseklus, 
sklandus, išnaudojant abi stovėsenas (t.y., kairės kojos ir dešinės kojos), atliekami triukai 
turi būti įvairūs ir nesikartoti. Teisėjai pateikia subjektyvų kiekvieno dalyvio pasirodymo 
įvertinimo balą, atsižvelgdami į jų bendrą nuomonę apie tai, kaip gerai dalyvis atliko savo 
pasirodymą, kiek sudėtingus triukus ir kaip techniškai, bei intensyviai atliko dalyvis, 
lygindami su kitais dalyviais jau atlikusiais savo pasirodymus. 

7. Katerio teisėjai: Vyriausiasis teisėjas paskirs tris katerio teisėjus, kurie vertins dalyvių 
pasirodymą betarpiškai stebėdami iš katerio. 

8. Taškai: Kiekvienas teisėjas kiekvienam dalyviui skiria daugiausiai 100 taškų, 
atsižvelgdamas į bendrą atlikto pasirodymo įspūdį. Teisėjai įvertins pirmąjį pasirodymo 
dalyvį subjektyviai ir kiekvieno vėlesnio dalyvio pasirodymą vertins lygindami jo 
pasirodymą su pirmojo dalyvio pasirodymu, t.y. vertindami jį aukščiau ar žemiau, 
atsižvelgiant į jų abejų pasirodymus. Teisėjai privalo nustatyti tiek dalyvių  rezultatą, tiek 
vietą kiekvienoje rungtyje. 

9. Teisėjai įvertins kiekvieną dalyvį kiekvienoje iš šių kategorijų: 
9.1.Įvykdymas - 33,3 balai. Tai atspindi triukų atlikimą ir kiekvieno triuko bei viso 

pasirodymo metu išlaikytą kontrolės / tikslumo lygį. 
9.2.Intensyvumas - 33,4 balai. Tai atspindi, kaip agresyviai ir galingai dalyvis atlieka savo 

triukus ir kokio sudėtingumo triukai yra atliekami. 
9.3.Kompozicija - 33,3 balai. Tai atspindi, kokio sudėtingumo triukai yra atliekami ir kaip 

šie triukai yra jungiami tarpusavyje, bei kiek triukų yra sujungiama į bendrą sklandų 
ir  vientisą pasirodymą.  

10. Kiekvienas teisėjas pagal kiekvieną iš esamų kriterijų (įvykdymas, intensyvumas ir 
kompozicija) įvertins 10 balų. 

11. Kiekvienam kriterijui (įvykdymas, intensyvumas ir kompozicija) pridedami visų 3 teisėjų 
balai, padalyti iš 3 ir rodomi kaip bendro balo dalis. 
11.1.Įvykdymas - padaugintas iš 3,33. 
11.2.Intensyvumas - padaugintas iš 3,34. 
11.3.Kompozicija - padaugintas iš 3,33. 

12. Norint apskaičiuoti dalyvio rezultatą, sudedami 3 vidutiniai kriterijų balai ir jie rodomi kaip 
bendras rezultatas. 

13. Dalyviai nebus baudžiami už kritimus, t.y., galutinio vertinimo rezultatams neturės įtakos 
dalyvio kritimas. 

14. Apskaičiuoti balai bus pagrindas teisėjams galutiniame protokole nustatyti dalyvių eilę ir 
laimėtoją. 

 
XIII. Protestai 
1. Protestus vyriausiajam teisėjui gali teikti tik pats dalyvis ar komandos kapitonas. 

Protestas turi būti pateiktas raštu, jame turi būti nurodoma protesto priežastis 
(priežastys) ir jis turi būti pateiktas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 minučių po 
pasirodymo arba paskelbus varžybų rezultatus. 

2. Dalyvis ar komandos kapitonas norėdami pateikti protestą, privalo nedelsiant atvykti pas 
vyriausiąjį teisėją ir užpildyti oficialią protesto formą. Vyriausiasis teisėjas, peržiūrėjęs 
užpildytą  protesto formą privalo aptarti su katerio teisėjais apie proteste nurodytas 
faktines aplinkybes. Katerio teisėjai esant būtinybei gali susitikti su dalyviu, kad 
papildomai išsiaiškintų proteste nurodytas faktines aplinkybes. Po atlikto protesto 



 

 

vertinimo ir faktinių aplinkybių patikslinimo vyriausiasis teisėjas priima sprendimą dėl 
protesto. 

3. Teikiant protestą, organizatoriams turi būti sumokamas 50,00 EUR protesto mokestis. Ši 
suma bus grąžinama, jei protestą teisėjai pripažins pagrįstu ar patenkins. 

4. Rezultatų skaičiavimo klaidos ištaisymas nelaikomas protestu, o pataisymas atliekamas 
Vyriausiojo teisėjo ir balų skaičiavimo teisėjo (Chief Calculator) bendro sutarimo 
pagrindu per 20 minučių po rezultatų paskelbimo. 

5. Prašymas teisėjams peržiūrėti vertinimo lapus bus laikomas protestu. Dėl 
subjektyvaus taškų skaičiaus vertinimo vertinimo lapų peržiūrą gali atlikti tik 
katerio teisėjai ir vyriausiasis teisėjas. Peržiūrėję vertinimo lapus, ir pasitarę, 
teisėjai priima bendrą sprendimą ir jį pristato bei paaiškina protestą pateikusiam 
dalyviui, ar dalyvio komandos kapitonui Vyriausiasis teisėjas. 

 
XIV. Video įrašo naudojimas 
1. Dėl subjektyvaus vandenlenčių paskui katerį (wakebording) vertinimo, teisėjai, dalyviai 

ar  dalyvių atstovai nenaudos jokių vaizdo įrašų bet kokiems ginčams spręsti. Renginio 
metu teisėjai neperžiūrės ir nekomentuos jokių vaizdo įrašų. 

 
 
XV. Tvarkaraščio pakeitimai ir renginių atšaukimas 
1. Varžybų metu tvarkaraštis gali būti keičiamas tik dėl oro, vandens sąlygų, saugumo ar 

panašių priežasčių. Apie tokius pakeitimus bus pranešta dalyvių susirinkime ir paskelbus 
oficialioje skelbimų lentoje. 

2. Ypatingais atvejais, kai paskutinis turas negali būti baigtas visose ar kai kuriose 
kategorijose, nugalėtojai bus nustatomi pagal kvalifikacinio etapo rezultatus arba 
paskutinius baigtus etapus. 

 
 


