
☰ db
TOPAS

AVLietuvos OSKD čempionatas vidutinė + bendras startas Klausimynas

 LTU, Živulčiškės miškas, 2021-05-22

Klausimynas

Bendras
įvertis

8.8

Varžybų
centras

9

Informacijos
stendas

nebuvo

Vėliavos buvo

Maitinimo
paslaugos
varžybų centre

nebuvo

Prekyba nebuvo

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
Dėl Covid - 19 situacijos buvo atsisakyta informacinio stendo. Varžybų centre dalyviams prieš
startą ir po finišo buvo sudaryta galimybė suremontuoti dviratį.

Finišas ir
sekretoriatas

9

Kortelių
nuskaitymas

sklandus

Atsigėrimas po
trasos

mineralinis vanduo, vaisvandeniai, arbata

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 Dėl Covid - 19 situacijos buvo atsisakyta rezultatų skelbimo varžybų centre. Dėl techninių kliūčių
buvo dingę trasų įveikimo KP eiliškumas, ši problema buvo išspręsta operatyiai. Dalyviams dėl to
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nekilo problemų. Po finišo kiekvienas dalyvis gavo gėrimą ir užkandžių.

Trasos 8

Kontroliniai
dalyviai

nebuvo

Trasų statytojų
skaičius

trys ir daugiau

KP
programavimas

nebuvo problemų

Ar buvo
inspektuotos
punktų vietos
lapukais

buvo

SIAC buvo

Maitinimas
trasoje

nebuvo

Žemėlapių
spauda

lazeris

Žemėlapių
atsparumas
vandeniui

ant neplyštančio popieriaus

Pastaba

Dėl Covid - 19 buvo atsisakyta maitinimo punkto. Pačios vietovės pasirinkimas nulėmė, kad nebuvo
galima padaryti labai sudėtingų trasų. Planuotojas buvo apribotas esamu stotelių skaičiumi, kas
tokioje vietovėje bendro starto trasoje kai kurias trasas sutrukdė padaryti sudėtingesnes. Taip pat
planuojant trasas nepavyko išvengti vietų, provokuojančių "kirsti" tiesiai per mišką, kas yra
nerekomenduotina OSKD varžybose. Dėl vėlavimo pateikti kontrolierei (dėl to nepavyko įsigilinti į
visas trasas) bendro starto dalis trasos M40, V60 buvo identiška su vidutinės trasos dalimi.
Organizatoriai pasistengė, kad miško takeliai, takai ir keliai būtų pravažiuojami - išvalytos išvartos
nuo kelių ir t.t. Bendro starto trasai buvo padarytas naujos vietovės žemėlapis.

Startas 9

Starto
punktualumas

Įvyko laiku

Pastaba
Dėl patarėjos ir vyr. teisėjo neatidumo, starto brigada nebuvo perspėta, kad žiūrėtų su kokia
apranga startuoja varžybų dalyviai, ko pasekoje teko diskvalifikuoti dalyvius.

Apdovanojimai 9

Laikas įvyko laiku

Pakyla buvo

Medaliai buvo

Prizai nebuvo

Pastaba
Apdovanojimai, vyko kai tik paaiškėdavo, grupės nugalėtojai. Stengiantis išvengti bereikalingų
kontaktų.

Patarėjo
apsilankymų
skaičius

4


