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Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurė
 LTU, Balbieriškio miškas, Prienų r., 2019-08-31

Klausimynas

Pildyti klausimyną

Bendras
įvertis 9.4

Varžybų
centras 9

Informacijos
stendas buvo

Vėliavos buvo
Maitinimo
paslaugos
varžybų centre

buvo

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

Muzika buvo
Medicinos
punktas buvo

Atvykimo
nuorodos buvo

Pastaba
Prausimasis - vandens cisterna + dubenys. Parkavimas buvo numatytas šalia varžybų centro
esančiame lauke. Tačiau prieš 2d. iki varžybų stipriai palijus, laukas tapo netinkamas parkavimui.
Dalyviams automobilius teko statyti ant siauro žvyrkelio, esančio šalia varžybų centro.

Finišas ir
sekretoriatas 10

Kortelių
nuskaitymas sklandus

Atsigėrimas po
trasos pilstomas paprastas vanduo

Rezultatai
centre tablo 2 televizorių ekrane

Rezultatai
internete gyvai per dbsportas.lt

GPS transliacija buvo
Radio punktai
trasoje nebuvo

Starto protokolai laiku
Numeriai spausdintas numeris su remejais
Išankstinis
apmokėjimas buvo

Pastaba

Naudoti radio KP nebuvo didelės prasmės, nes 1 ir 5 etape buvo GPS transliacija realiu laiku. Be to,
anot varžybų sekretoriaus, estafečių programinė įranga nėra suderinta su radio KP. Varžybos vyko
pagal varžybų organizatorių OSK "Šilas" biuletenyje pateiktą informaciją. LOSF patvirtintų Lietuvos
klubų taurės nuostatų nebuvo. Siekiant išvengti įvairaus tam tikrų sąlygų traktavimo, ateityje
rekomenduočiau LOSF parengti ir patvirtinti oficialius šių varžybų nuostatus. Vienas iš klausimų
diskusijai - ar gali "n+1"-ojo etapo dalyvis perduoti estafetę to paties etapo (t.y. "n+1"-ojo) dalyviui,
kai "n+1"-ojo etapo dalyvis kerta finišo liniją anksčiau už "n"-ojo etapo dalyvį. Jeigu negali, tai turi
būti inicijuoti būtini šiose estafetėse naudojamos programinės įrangos pakeitimai. Taip pat
organizatoriams derėtų pagalvoti, kaip greitai atskirti, kokį (kokius) žemėlapius nuo varžybų stendo
gali paimti finišuojantis dalyvis ir perduoti laukiančiam komandos draugui. Tam gali būti naudojama
ir spalvų sistema (pavyzdžiui, pirmojo etapo dalyvių numeriai ir antrojo etapo žemėlapių kita pusė
(nr.) gali būti balta; antrojo etapo dalyvių numeriai ir trečiojo etapo žemėlapių kita pusė (nr.) gali
būti raudona ir t.t. Tada teisėjams būtų paprasčiau kontroliuoti žemėlapių paėmimo procesą - dalyvis
su "X" spalvos numeriu gali paimti nuo stendo tik tos pačios spalvos "X" žemėlapį.
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Trasos 9
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 ofsetas

Žemėlapių
atsparumas
vandeniui

ant neplyštančio popieriaus

Pastaba

Trasos buvo suplanuotos likus 6 sav. iki varžybų. Inspektuojant trasas, kartu su trasų planuotoju
atsisakėme nekorektiškų KP (tai daugiausia išdžiūvusių pelkių ribos), stipriai pomiškiu apžėlusių
rajonų ir rajonų, kuriuose vyko intensyvūs miško valymo darbai. Siekiant, kad varžybų centras būtų
kompaktiškas, "iš vieno taško" matytųsi starto koridorius, parodomasis KP, paskutinis KP ir finišo
linija, trasos buvo perplanuotos keičiant dalyvių bėgimo kryptis. Tuo pačiu inspektuotas žemėlapis,
ištaisytos pastebėtos klaidos, padaryti būtini pakeitimai. Trasų inspektavimas užtruko apie 2,5 karto
ilgiau negu įprastai. Žemėlapiai atspausdinti skaitmeniniu būdu, spaudos kokybė -pakankama.
Žemėlapius po realių testų (atsparumas vandeniui, purvui, mechaniniam gniuždymui, plyšimui)
nutarta spausdinti ant sintetinio popieriaus. Deja, spaustuvė atspausdino visus žemėlapius ant
prastesnės kokybės sintetinio popieriaus negu kad buvo sutarta. Varžybų metu 5-7 dalyviai perplėšė
savo žemėlapius į 2 dalis, traukdami juos nuo žemėlapių stendo (žemėlapiai buvo prisegti prie OSB
plokštės statybinėmis kabėmis).

Startas 10
Starto
punktualumas Įvyko laiku

Papildomos
legendos nebuvo

Pastaba Papildomos legendos, kaip ir įprasta estafečių varžybose, nebuvo ruoštos.
Apdovanojimai 9
Laikas vėlavo < 30 min.
Pakyla buvo
Diplomai nebuvo
Medaliai nebuvo
Prizai buvo
Taurės buvo

Pastaba
Tradiciniai Lietuvos klubų taurės apdovanojimai - taurės ir prizai - buvo įteikti 3 komandoms.
Apdovanojimai vėlavo dėl objektyvių priežasčių - trasų įveikimo laikas buvo šiek tiek didesnis negu
tikėtąsi.


