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Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas vidutinėje
trasoje
LTU, Apsingės kaimas. Varėnos r., 2020-10-03

Klausimynas
Bendras įvertis

9.4

Varžybų centras

9

Informacijos stendas

buvo

Vėliavos

buvo

Maitinimo paslaugos
varžybų centre

buvo

Prekyba

buvo

Tualetai

bio, stacionarūs

Prausimasis

nebuvo

Parkavimas

iki 1000 m nuo centro

Komentavimas

buvo

Video transliacija

buvo

Muzika

buvo

Medicinos punktas

buvo

Atvykimo nuorodos

buvo

Pastaba

Parkavimas tolokai nuo varžybų centro ant rekonstruojamo kelio, kuriame varžybų dieną
vyko darbai. Tai sudarė nepatogumų dalyviams, tačiau organizatoriams priekaištų nėra.
Galima tik pagirti už padarytus tiltelius patogiam perėjimui per vandens surinkimo
griovus prie kelio važiuojamosios dalies

Finišas ir
sekretoriatas

10

Kortelių nuskaitymas

sklandus

Atsigėrimas po trasos mineralinis vanduo, vaisvandeniai, arbata
Rezultatai centre

tablo televizoriaus ekrane

Rezultatai internete

gyvai per dbsportas.lt

GPS transliacija

buvo

Radio punktai trasoje

buvo per dbsportas.lt

Starto protokolai

laiku

Numeriai

spausdintas numeris su remejais

Išankstinis
apmokėjimas

buvo

Trasos

9

Kontroliniai dalyviai

buvo

Trasų statytojų
skaičius

trys ir daugiau

KP programavimas

nebuvo problemų

Ar buvo inspektuotos
buvo
punktų vietos lapukais
SIAC

buvo

Maitinimas trasoje

nebuvo

Žemėlapių spauda

lazeris

Žemėlapių atsparumas
ant neplyštančio popieriaus
vandeniui
Pastaba

Šiuo metu galiojančios varžybų taisyklės numato tik 1:10000 mastelį vidutinėje trasoje
visoms amžiaus grupėms. Vis plačiau įsigali praktika (pažeidžiant taisykles net ir kitose
čempionato disciplinose) vyresnėms veteranų ir vaikų grupėms naudoti 1:7500 mastelio
žemėlapius. Ši tendencija sveikintina. Atėjo laikas koreguoti varžybų taisykles.

Startas

9

Starto punktualumas

Įvyko laiku

Papildomos legendos

buvo

Pastaba

Apie 4 pirmas starto minutes prie įėjimo į starto koridorių kabėjęs laikrodis rodė
neteisingą įėjimo į starto koridorių laiką (buvo 3 min. pasuktas ne į tą pusę). Po pastabos
netikslumas operatyviai ištaisytas.
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Apdovanojimai

10

Laikas

įvyko laiku

Pakyla

buvo

Diplomai

buvo

Medaliai

buvo

Prizai

buvo

Taurės

nebuvo

Pastaba

Prizai tik elito grupės dalyviams.
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