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Šiandien lietuvių speleologų
ekspedicija pradėjo siekti naujo
Lietuvos nusileidimo į gylį rekordo ėmė leistis į vieną giliausių pasaulio
vertikalių urvų "Lukina Jama"
Kroatijoje, Velebito kalnų masyve.
Urvas, kurio gylis siekia 1392 m., yra 12 pagal gylį
pasaulyje ir 10 Europoje iš visų žinomų urvų,
sakoma pranešime spaudai.
Ekspedicijos dalyviai tikisi pasiekti naują Lietuvos
nusileidimo į gylį rekordą, kurį numatoma užfiksuoti
šalies rekordų knygoje "Factum". Kartu planuojama
iškelti į paviršių dalį šiukšlių, kurias urve paliko
ankstesnės sportininkų komandos, ir taip atkreipti
visuomenės dėmesį į ekologines problemas.
Į urvo dugną leisis 3-4
labiausiai patyrę
ekspedicijos dalyviai.
Rekordą pasiekti tikimasi
liepos 11 - 12 dienomis;
tikslesnė data priklausys
nuo to, ar daug kliūčių
pasitaikys ekspedicijos
kelyje.

Reklama

Autogidas

Peugeot 306
1998 m.

10695 Lt
plačiau

Mazda 323F
1995 m. 6950 Lt
plačiau
BMW 316
1995 m. 6900 Lt
plačiau
Daugiau skelbimų (47045) >>
City24 pasiūlymai
Butai nuoma
Kaunas,
, 1200 Lt
Butai pirksiu
Vilnius,
, 2240567 Lt
Namai pirksiu
Vilnius,
, 949000 Lt
Visi pasiūlymai >>

Verta dėmesio

Rekordo siekiančius speleologus remia akcinė
draudimo bendrovė "Preventa", kuri parūpino
ekspedicijai būtino inventoriaus ir apdraudė jos
dalyvius Sveikatos draudimu užsienyje beveik 0,6
mln. Lt suma. Šis draudimas buvo būtinas, kadangi
speleologija yra viena ekstremaliųjų sporto šakų,
pagal sudėtingumą prilyginama alpinizmui,
laipiojimui uolomis ar kalnų upių turizmui.
Šiandien pradėtas pirmasis nusileidimo etapas,
kurio metu ekspedicijos nariai nuleis iki 350 m. gylio
ir įtvirtins specialias virves tolesniam. Numatoma,
kad ekspedicijos dalyviai į urvą leisis keliais
etapais, kurių metu planuojama palaipsniui pasiekti
350 m., 500 m., 700 m. ir 900 m. gylį. Tiek 700 m.,
tiek 900 m. gylyje planuojama įrengti požemines
stovyklas, kuriose ekspedicijos dalyviai ilsėsis.
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Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto
svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų
medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina
nurodyti DELFI kaip šaltinį.

Straipsnių komentarai
Vardas

El. paštas

Straipsnis neturi komentarų

DELFI neredaguoja komentarų ir už juos neatsako.
DELFI pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pasirašyti kito
asmens vardu, nesusiję su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip
pažeidžia įstatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.
Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti
baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų
asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius,
smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.
DELFI bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie
skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą.Informuokite redaktorius apie
netinkamus komentarus.
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