LIETUVOS TAURĖ 2018
ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir Kauno orientavimosi klubas „Medeina“
Varžybų direktorius— Artūras Vaitiekus, tel. +370 686 11053,
el. paštas: arturas.vait@gmail.com
Vyriausias teisėjas – Tomas Bogužinskas, tel. +370 685 00480
El. paštas: bogameister@gmail.com
Sekretorius – Jonas Vytautas Gvildys;
Trasų planuotojai – Egidijus Kukenys
Varžybų kontrolierius: Rimvydas Kutka
Varžybų žiuri: Antanas Paužas, Kęstutis Abramikas, Ričardas Tėvelis

VARŽYBŲ PROGRAMA
2018 10 13 (šeštadienis)
9:30 –11:30 val. Atvykimas ir registracija varžybų vietoje
12:00 val. 1 dienos startas dviratininkams
14:00 val. 1 dienos startas bėgikams
2018 10 14 (sekmadienis)
10:00 val. 2 dienos startas dviratininkams
12:00 val. 2 dienos startas bėgikams
13:30 val. Planuojami OSKD grupių apdovanojimai.
14:30 val. OS bėgte grupių apdovanojimai ir uždarymo ceremonija.

VARŽYBŲ TIPAS
Asmeninės dviejų dienų varžybos. Pirmą dieną prailgintoje vidutinėje ir antrą dieną vidutinėje trasose.
Nugalėtojas nustatomas pagal bendrą dviejų dienų rezultatą.
Varžybos vykdomos pagal LOSF patvirtintas taisykles. Varžybos vykdomos orientavimosi bėgte ir kalnų
dviračiais rungtyse.

VARŽYBŲ CENTRAS
Varžybų centras bus įsikūręs kiekvienos varžybų dienos finišo vietoje. Varžybų centre dalyviai galės gauti
geriamo vandens, taip pat veiks baras, kuriame galima bus įsigyti karšto maisto bei karštų gėrimų, bus įrengti
biotualetai, tualetai taip pat bus starto vietoje. Startas nuo varžybų centro bus nutolęs 530 m. abi dienas.

VARŽYBŲ VIETA IR ŽEMĖLAPIS
Raigardo miškas. Abi dienos.
Raigardo miškas driekiasi žemyninių kopų masyve. Vyrauja labai gero bėgamumo pušynai, kai kur įvairaus
prabėgamumo jaunuolynai. Yra naujų kirtimų.
Reljefas kopinis, vidutinio ir smulkaus raižytumo. Kelių ir proskynų tinklas retas. Hidrografijos objektų nėra.
Žemėlapio mastelis 1:10000, horizontalių laiptas 2,5m. Grupėms WM 10, 12, 65, 70, 75, 80 mastelis 1:7500.
Žemėlapis sudarytas 2018m. Spaudos formatas B4.
Varžybų centras nuo Druskininkų miesto nutolusi 11 km. Varžybų vieta bus šalia Lietuvos – Baltarusijos
valstybių sienų. Bus pažymėtos vietos, kuriose draudžiama lankytis be specialaus Valstybės sienos
apsaugos tarnybos leidimo.

ATSIŽIMĖJIMO SISTEMA
Atsižymėjimas ir laiko kontrolė vykdoma SportIdent sistema
Neturint kortelės - nuoma: 2,00 EUR.
Pametus nuomotą SI kortelę mokama bauda atitinkanti SI kortelės kainą.

DALYVIŲ AMŽIAUS
Grupė

Amžius

W10-20, BW14-20, M10-20, BM14-20,

Amžius turi būti nedidesnis už skaičių prie grupės
pavadinimo.

M, W, MS, WS, BM, BW

Nėra amžiaus apribojimų.

W35-80, BW40-50, M35-80, BM40-50

Amžius turi būti nemažesnis už skaičių prie grupės
pavadinimo.

Grupės MW10 bėga markiruota trasą su galimais pakirtimais. Taip pat bus MW08 grupės vaikams iki 8 metų
amžiaus, kurių trasos bus markiruotos aplink varžybų centrą apie 0,5-0,6 km ilgio. Visi MW08 grupės dalyviai
gaus apdovanojimą.

STARTO MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA
Grupė

Kaina už vieną
dieną, EUR, mokant
iki
2018-09-30

Kaina už vieną dieną,
EUR, mokant nuo
2018-09-30

Kaina už dvi dienas,
EUR, mokant iki
2018-09-30

Kaina už dvi dienas,
EUR, mokant nuo
2018-09-30

M,W 10 - 20

5,00

6,00

10,00

12,00

M,W 21-60

11,00

16,00

20,00

30,00

M, W 65-80

7,00

10,00

12,00

18,00

BM14 - 20, BW14 - 20

6,00

7,00

10,00

12,00

BM21-50, BW21-50

11,00

16,00

20,00

30,00

OPEN

7,00 EUR mokestis už dieną mokamas varžybų centre

MW08

3,00 EUR už dieną

Starto mokestis galį būti mokamas grynaisiais pinigais varžybų vietoje arba pavedimu į organizatorių
sąskaitą banke:
Gavėjas: Kauno orientavimosi klubas „Medeina”
Gavėjo kodas: 193223913
Gavėjo sąskaita: LT89 7044 0600 0310 4436
Gavėjo bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Užsiregistravęs, bet neatvykęs dalyvis moka pusę starto mokesčio kainos.
Išankstinės paraiškos pateikiamos iki 2018m. spalio08 d.
Dalyvių registracija nutraukiama 2018 m. spalio 08 d.
OPEN grupės dalyviai registruojasi vietoje.
Nemokamas dalyvio registracijos atšaukimas iki 2018 m. spalio 08 d.
Visi pakeitimai atliekami iki 2018 spalio 08 d.

IT
Registracija ir varžybų rezultatai pateikiami interneto svetainėje adresu: https://dbsportas.lt/lt/varz/2018035.
Varžybų metu dalyvių rezultatus galima bus stebėti varžybų centre arba „Gyvai“ minėtoje svetainėje. Elito
grupių kai kurie dalyviai privalės nešti organizatorių pateiktus GPS įrenginius. Po varžybų bus galimybė įkelti
savo prabėgimus į https://www.o-track.dk/ puslapį.

APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai dviejų dienų sumoje apdovanojami prizais. Prizai įteikiami asmeniškai ir tik
apdovanojimų metu. M, W, BM and BW grupių nugalėtojų laukia prizas savaitgalis su Nissan automobiliu su
pilnu kuro baku. Grupėje esant mažiau nei trims dalyviams, apdovanojamas tik nugalėtojas.

KITOS SĄLYGOS, SAUGUMO TAISYKLĖS
Dėmesio!!! Kadangi varžybų centras yra visai šalia pasienio zonos, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Už savo sveikatą bei saugumą sportininkai atsako patys, už vaikus ar nepilnamečius asmenis atsako jų
treneriai bei lydintys suaugusieji.
Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusį sportininką, privalo suteikti jam įmanomą pirmąją pagalbą, jei to
negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau informuoti varžybų organizatorius.
Dviratininkai atsako už savo ir kitų dalyvių saugumą, vadovaujasi LOSF OSKD taisyklėse numatytais
saugumo ir saugaus eismo reikalavimais.
Dalyvio registracija patvirtina, kad dalyvis susipažino su šiomis taisyklėmis.
Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės susijusios su dalyvių sveikata ar patirtais nuostoliais.
Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos narių
pavardės, vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų
skelbiami https://dbsportas.lt puslapyje. Gimimo metai šalia rezultatų
nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad žmonės
rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į
varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę
sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti https://dbsportas.lt
puslapyje.

NAKVYNĖS GALIMYBĖS
Mūsų rėmėjas Hermis natūralus mineralinis vanduo kviečia varžybų dalyvius apsistoti apartamentų
komplekse „Mineraliniai apartamentai“ http://www.mineraliniai.lt/
Taip pat nakvynės galimybių ieškokite http://info.druskininkai.lt/new/lt/

MAITINIMAS
Varžybų centre dalyviai galės gauti geriamo vandens, taip pat veiks baras, kuriame galima bus įsigyti karšto
maisto bei karštų gėrimų

ATVYKIMAS IR PARKAVIMAS
Atvykimas bus ženklinamas markiruote nuo pagrindinio kelio, atvykstant naudokitės biuletenyje nurodytomis
nuorodomis, bei rekomendacijomis. Parkavimo vietoje automobilius privaloma parkuoti pagal organizatorių
nurodymus, asmenims su specialiais poreikiais bus skirtos vietos netoli varžybų centro, dėl specialių leidimų
kreipkitės į varžybų organizatorius.
Autobusų parkavimui bus numatytos atskiros parkavimo vietos skirtos tik autobusams.
Automobilių parkavimas varžybų vietoje bus mokamas – 2,00 EUR už abi dienas.

RĖMĖJAI

