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Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas labai ilgoje trasoje
 LTU, Semeliškės, 2019-10-05

Klausimynas

Pildyti klausimyną

Bendras
įvertis 9.0

Varžybų
centras 8

Informacijos
stendas buvo

Vėliavos buvo
Maitinimo
paslaugos
varžybų centre

buvo

Prekyba buvo
Tualetai bio, stacionarūs
Prausimasis nebuvo
Parkavimas iki 200 m. nuo centro
Komentavimas buvo
Video
transliacija nebuvo

Muzika buvo
Medicinos
punktas buvo

Atvykimo
nuorodos buvo

Pastaba Varžybų centras kuklus. Bet puikiai tiko mažai dalyvių turinčioms varžyboms.
Finišas ir
sekretoriatas 9

Kortelių
nuskaitymas sklandus

Atsigėrimas po
trasos mineralinis vanduo, vaisvandeniai, arbata

Rezultatai
centre tablo televizoriaus ekrane

Rezultatai
internete gyvai per dbsportas.lt

GPS transliacija nebuvo
Radio punktai
trasoje nebuvo

Starto
protokolai laiku

Numeriai spausdintas numeris su remejais
Išankstinis
apmokėjimas nenumatytas

Pastaba Viena stotelė nustojo veikti, bet greit buvo pakeista į veikiančią. Dalyvių rezultatai labai operatyviai sutvarkyti. Organizatoriai sunkiai reagavo į pastabas
ištempti nenutrūkstamą markiruotę nuo 100kp iki finišo, motyvuodami, kad viską visi mato ir nereikia. Teko pačiam tai padaryti.

Trasos 8
Kontroliniai
dalyviai buvo

Trasų statytojų
skaičius trys ir daugiau

KP
programavimas nebuvo problemų

Ar buvo
inspektuotos
punktų vietos
lapukais

buvo

SIAC buvo
Maitinimas
trasoje buvo

Žemėlapių
spauda lazeris

Žemėlapių
atsparumas
vandeniui

gero plastiko maišeliai

Pastaba

Žemėlapio autoriai ir distancininkas nereagavo į pastabas. Žemėlapio koregavimo darbus baigė tik likus mažiau nei savaitei iki varžybų starto, trasas planavo
ant nebaigto žemėlapio. Galutinių trasų variantų taip ir neatsiuntė, nors pažadėjo. Vietovėje patikrinti normaliai nei žemėlapio nei trasų neturėjau galimybės. Į
mišką buvau nuvažiavęs du kartus, Rugpjūčio 14d. ir Rugsėjo 26d. Po pirmo važiavimo nelabai kas aiškiau pasidarė nes žemėlapis nebuvo baigtas, turėjau tik
seną, kur vyko Kauno estafetės. Vietovė maratono distancijai tiko. Rugsėjo 26d. jau turėjau visą žemėlapį, bet jis nebuvo baigtas, pievos išvis nekoreguotos,
prabėgamumai neatitiko, kalbėjau su Kukeniu sakė viską padarys laiku. Sutarėm, kad atsisakys punktų pievose, nes ten kardinaliai pasikeitusi augmenija ir jie
nebespės pataisyti, dėl to sutrumpės trasos. Paskutinę dieną skaičiuojant žemėlapius, trūko V50 žemėlapių, teko greit prašyti Vidmanto Nakvoso pagalbos.
Visumoje trasos gavosi neblogos, išskyrus veteranus, kuriem buvo per paprasta. Žemėlapis neblogas, bet vietomis neatitiko prabėgamumai, manau dėl to kad
skirtingi autoriai darė atskiras žemėlapio dalis.

Startas 10
Starto
punktualumas Įvyko laiku

Papildomos
legendos nebuvo

Pastaba Su startu problemų nebuvo. Prašiau, kad prisegtų papildomas legendas ant žemėlapio, bet nei vienose skaidytas trasas turinčiose varžybose dar nėra to buvę.
Pagailėjo laiko. :)

Apdovanojimai 10
Laikas įvyko laiku
Pakyla buvo
Diplomai buvo
Medaliai buvo
Prizai buvo
Taurės nebuvo


