Lietuvos taurė 2020
INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 1

Orientavimosi sporto klubas „Ąžuolas” kartu su Lietuvos orientavimosi sporto federacija kviečia visus
orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais entuziastus į 2020 m. „Lietuvos taurė” varžybas Vievio rajone,
Kazokiškėse.

ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija.
Varžybas vykdo orientavimosi sporto klubas „Ąžuolas”.
Varžybų direktorius – Vidmantas Nakvosas.
Kontrolierius – Rimas Jovaišas.
Sekretorius – Gvidas Rūkas.
Trasų planuotojas – Gytis Nakvosas.
Starto vyr. teisėja – Reda Velde.
Žemėlapio autorius – Eugenijus Mikšys.
VARŽYBŲ TIPAS
Asmeninės dviejų dienų varžybos.
Varžybos vykdomos pagal LOSF patvirtintas taisykles. Varžybos vykdomos orientavimosi bėgte ir
kalnų dviračiais rungtyse.

VARŽYBŲ PROGRAMA
2020 10 17 (šeštadienis)
11:00 –12:30 val. Atvykimas ir registracija varžybų vietoje
13:00 val. 1 dienos startas OSKD
14:00 val. 1 dienos startas OS bėgte
2020 10 18 (sekmadienis)
10:30 val. 2 dienos startas OSKD
11:00 val. 2 dienos startas OS bėgte
13:00 val. Planuojami OSKD grupių apdovanojimai.
14:00 val. Planuojami OS bėgte grupių apdovanojimai
Rėmėjai:

VARŽYBŲ CENTRAS
Varžybų centras bus įsikūręs kiekvienos varžybų dienos finišo vietoje. Varžybų centre dalyviai galės
gauti geriamo vandens, taip pat veiks baras, kuriame galima bus įsigyti karšto maisto bei karštų gėrimų,
bus įrengti biotualetai.
VARŽYBŲ VIETA IR ŽEMĖLAPIS
Vietovė labai įvairi - nuo parkinių pušynų iki visai neįveikiamo žalio miško. Reljefas vidutinis, daug
kalvelių, daubelių, pelkių ir pelkučių. Yra keletas išsitęsusių iki 12 metrų aukščio kalvų. Šiaurės
vakarinėje dalyje išsitęsusi, su daugybe atšakų, iki 8-10 metrų gylio griova. Daug įvairaus amžiaus ir
įvairaus prabėgamumo kirtimų.
Žemėlapio pavyzdžiai:

Planuojamo varžybų centro koordinatės: N 54.858467, E 24.823647.

Rėmėjai:

ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA
Atsižymėjimas vykdomas elektronine SPORTident (Si AIr) sistema. Nuomojantis SI kortelę iš varžybų
vykdytojų, nuomos mokestis 1 varžybų dienai – 1 €. Galima startuoti su savo SI kortele, nemokant
nuomos mokesčio. Už pamestą ar sugadintą SPORTident kortelę dalyviai sumoka jos kainą pagal
galiojančius įkainius.
AMŽIAUS GRUPĖS
Bėgte: M/V 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elitas), 21S (trumpa), 21N (naujokams), 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, OPEN.
OSKD: DM/DV 14, 16, 21E (elitas), 40, 50.
REGISTRACIJA
Paraiškos teikiamos DB sportas sistemoje.
STARTO MOKESTIS

Registracijos terminas
Iki spalio 11 d.
po spalio 11 d. (esant tik
laisvoms vietoms)
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Mokestis už startą mokamas pavedimu. Mokant grynais varžybų dieną bus taikomas papildomas 2 Eur
mokestis! Dalyvis, mokantis už savo startą, privalo susimokėti pavedimu iki registracijos pabaigos arba
po registracijos pabaigos likus dviems dienoms iki varžybų. Jei klubas moka pavedimu pagal gautą
sąskaitą faktūrą, pavedimą galima atlikti po varžybų. mokėjimo paskirtyje nurodant varžybų pavadinimą,
registruojamo asmens vardą ir pavardę, distanciją, gimimo datą, klubą, miestą ir el. pašto adresą.
Mokestis mokamas:
Orientavimosi sporto klubas "Ąžuolas", įmonės kodas 193269519
A.s. Nr. LT427044060001311849, AB "SEB bankas", banko kodas 70440 (mokėjimo paskirtyje
nurodykite varžybas, asmens už kurį mokate vardą, pavardę ir klubą).
Užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas, dalyvis moka 50 proc. starto mokesčio dydžio baudą.

Rėmėjai:

REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal bendrą dviejų dienų rezultatų sumą. Apdovanojami grupių
nugalėtojai ir prizininkai (1-3 vietos).

PROTESTAI
Protestai organizatoriams turi būti pateikti raštu kuo anksčiau po įvykio, bet ne vėliau kaip 15min. po
oficialių rezultatų paskelbimo.
ATSAKOMYBĖ
Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos. Už savo sveikatą sportininkai atsako
patys, už moksleivius atsako jų treneriai.
Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusį sportininką, privalo suteikti jam įmanomą pagalbą, jei to
negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau informuoti varžybų organizatorius.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Dalyvaudami varžybose sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos narių pavardės, vardai, gimimo metai,
komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami https://dbsportas.lt puslapyje. Sutinkate atskleisti savo
buvimo vietą varžybų metu, o tam bus naudojami GPS siųstuvai, padėsiantys nustatyti realią asmens
buvimo vietą.
Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad žmonės
rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi
užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti
minėtame puslapyje.
Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu
padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais,
pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
KONTAKTAI
Vidmantas Nakvosas 8 686 032 97

Rėmėjai:

