
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas mišri
sprinto estafetė

 LTU, Alsėdžiai, 2020-08-09

Klausimynas

Bendras įvertis 7.8

Varžybų centras 10

Informacijos
stendas

buvo

Vėliavos buvo

Maitinimo
paslaugos varžybų
centre

nebuvo

Prekyba buvo

Tualetai bio, stacionarūs

Prausimasis ežeras ar vandens telkinys

Parkavimas iki 200 m. nuo centro

Komentavimas buvo

Video transliacija nebuvo

Muzika buvo

Medicinos punktas buvo

Atvykimo nuorodos buvo

Finišas ir
sekretoriatas

4

Kortelių
nuskaitymas

žmonės laukė virš 10 min.

Atsigėrimas po
trasos

pilstomas paprastas vanduo

Rezultatai centre spausdinta forma

Rezultatai internete nebuvo

GPS transliacija buvo

Radio punktai
trasoje

nebuvo

Starto protokolai laiku

Numeriai spausdintas numeris su remejais

Išankstinis
apmokėjimas

buvo

Pastaba

Pradėjus finišuoti pirmiems dalyviams buvo pastebėta, kad dbtopas programa negali
nuskaityti dalyvių kortelių. Buvo priimtas sprendimas laikinai surinkti visų dalyvių korteles.
Buvo bandoma aiškintis su programos kurėju galimybės sutvarkyti programą. Neradus
sprendimą buvo nuskaitytos visos kortelės su kita programa. Rezultatų varžybų dieną
nepavyko suskaičiuoti. Galutiniai rezultatai buvo paskelbti po dviejų dienų. Dalyviams buvo
suteiktos 24 valandos apeliacijų pateikimui. Apeliacijų gauta nebuvo. Problemos buvo
galima išvengti jei varžybų sekretorius būtų pasitestavęs programos veikimą pries kelias
dienas.

Trasos 9

Kontroliniai dalyviai buvo

Trasų statytojų
skaičius

trys ir daugiau

KP programavimas nebuvo problemų

Ar buvo
inspektuotos
punktų vietos
lapukais

nebuvo

SIAC buvo

Maitinimas trasoje nebuvo

Žemėlapių spauda lazeris
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Žemėlapių
atsparumas
vandeniui

ant neplyštančio popieriaus

Pastaba

Trasose buvo įrengtos dirbtinės tvoros. Trasų skaidymas suplanuotas vienodais atstumais.
Vietovėje daug punktų. Trasoje keletas punktų buvo ant leidžiamo minimalaus atstumo
ribos ko pasekoje keletas dalyvių buvo diskvalifikuoti. Vieno punkto apskritimas buvo per
daug iškarpytas todėl tapo sunkiai matomas žemėlapyje, taip pat šis punktas buvo vienoje
eilėje i sekantį, todėl nemažai dalyvių šio punkto nepastebėjo ir buvo diskvalifikuoti.

Startas 10

Starto
punktualumas

Įvyko laiku

Papildomos
legendos

nebuvo

Apdovanojimai 6

Laikas neįvyko

Pakyla nebuvo

Diplomai nebuvo

Medaliai nebuvo

Prizai nebuvo

Taurės nebuvo

Pastaba Dėl laiku nesuskaičiuotų rezultatų apdovanojimai nukelti iki kito Lietuvos čempionato.
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