ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS „JAVONIS“
2021 M. LIETUVOS OSKD ČEMPIONATO VIDUTINĖJE IR BENDRO
STARTO TRASOSE ATASKAITA
Varžybų data:
Vidutinėje trasoje: 2021-05-22
Bendro starto trasoje: 2021-05-23
Varžybų vieta: Živulčiškės miškas, Lazdijų raj.
Dalyvių registracija dbsportas.lt uždaryta: 2021-05-17
Dalyvių skaičius: 144
Organizatorius: Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Vykdytojai:
Klubas - Orientavimosi sporto klubas „Javonis“.
Varžybų direktorius - Vytautas Tamulionis
Varžybų vyr. teisėjas - Martynas Baranauskas
Vyr. sekretorius - Gintautas Ūsas
Trasų planuotojas - Vytautas Tamulionis
Starto vyr. teisėja - Rūta Čepaitienė
Patarėja - Ramunė Arlauskienė

PASIRENGIMAS IR ŽEMĖLAPIO SUDARYMAS
Varžybų direktoriaus, trasų planuotojo komentaras: „Derinimai su atskiromis institucijomis
pradėti gruodžio pabaigoje, žodiniai sutarimai, suderinimai pasiekti kovo antroje pusėje.
Paskutinis raštiškas leidimas gautas iš Valstybinės Miškų Urėdijos š.m. balandžio 22 d. Dėl
didelio kiekio sniego į mišką kelių gradacijai nustatyti pavyko išvažiuoti gana vėlai, tačiau net
baigus lauko darbus teko važiuoti ir koreguoti kelių gradaciją, nes miškuose aktyviai vykdomi
miško valymo darbai ir sunkioji technika labai sugadino kelius. Teko net atsisakyti dalies
žemėlapio ir perplanuoti bendro starto trasas.“

OSK „Javonis“ nariai ne vieną savaitgalį iš eilės vyko į varžybų vietos mišką savo rankomis
atlaisvinti kelius, kurie po šios žiemos buvo ypatingai užversti. Pavyko atlaisvinti didžiąją dalį
kelių, kuriais naudojosi dviratininkai siekiant užtikrinti dalyviams saugiai bei nenustojamai
važiuoti miško keliais.

TRASŲ PARAMETRAI TRUMPIAUSIU KELIU:

ŽEMĖLAPIS
Atnaujintas ir išplėstas 2021 m.
Žemėlapio autorius Vytautas Tamulionis
LČ OSKD vidutinėje trasoje žemėlapis:
Pavadinimas - „Živulčiškės miškas“
Mastelis 1:15000, h 2,5 m. Formatas: A4
LČ OSDK bendro starto trasoje žemėlapis:
Pavadinimas - „Cijūniškės miškas“
Mastelis 1:15000, h 2,5 m. Formatas: 30 cm x 30 cm

VARŽYBŲ INFORMACIJA
Varžybų pagrindinė informacija buvo skelbiama varžybų biuleteniuose bei dbsportas.lt
tinklalapyje. Taip pat informacija apie varžybas buvo skelbiama Facebook renginio puslapyje
bei osport.lt forume. Šiuose puslapiuose prieš varžybas, varžybų metu ir tarp varžybų dienų,
po varžybų buvo skelbiama ypatingai naudinga informacija dalyviams. Buvo stengiamasi
atkreipti dalyvių dėmesį į pavojingas vietas, kitus svarbius varžybų aspektus bei maksimaliai
informuoti ir užtikrinti dalyvių patogumą varžybose.

VARŽYBŲ CENTRAS
Varžybų centras buvo įsikūręs pievoje šalia miško. Siekiant užtikrinti maksimalų dalyvių
patogumą bei varžybas padaryti dideliu puošniu aukšto lygio renginiu visi pagrindiniai varžybų
dalys, infrastruktūra buvo išdėstyti varžybų centre arba visiškai greta jo. Varžybų centre buvo
sekretoriato palapinė, apdovanojimų vieta su LOSF tentu bei vėliavomis, LR vėliava. Taip pat
varžybų centre buvo abiejų dienų finišas su finišo koridoriumi. Vidutinės trasos startas buvo
visiškai netoli varžybų centro, finišo. Bendro starto vieta taip pat buvo įsikūrusi varžybų centre.
Du bio tualetai buvo pastatyti taip pat greta varžybų centro pievos, o automobilių parkingo
vieta parinkta tos pačios pievos kitoje dalyje. Taip pat varžybų centre buvo dviračių dirbtuvės,
kurios nemokamai taisė dalyvių dviračius. Apibendrinant varžybų centras visomis prasmėmis
buvo varžybų centras, kuris sukūrė šventišką didelių varžybų įspūdį. Prieš varžybų centrą ir
varžybų centro vietoje buvo gausu informacinių rodyklių nurodančių svarbiausias varžybų
infrastuktūros kryptis.

STARTAS
Vidutinės trasos startas buvo šalia varžybų centro miško kliukyje. Dalyviai startavo pagal iš
anksto sudarytą starto protokolą. Bendro starto varžybose starto vieta buvo varžybų centro
pievos teritorijoje. Dėl starto specifikos vieta buvo parinkta maksimaliai lygesnė, žolė buvo
nupjauta siekiant užtikrinti tiek dalyvių saugumą, sportiškumą bei estetinį varžybų vaizdą. Dėl
sudėtingos starto procedūros, kiekviena starto eilė turėjo atskirą teisėja. Bendras startas buvo
vykdomas keliais etapais, starto laikai buvo pateikti iš anksto varžybų informacijoje.

FINIŠAS
Varžybų finišas abi varžybų dienas buvo toje pačioje vietoje bei finišo linija ir arka buvo
pačiame varžybų centre. Finišo vieta buvo parinkta siekiant užtikrinti maksimalų sportinį
principą, varžybų saugumą bei varžybų matomumą. Prieš bendro starto varžybų trasą finišo
koridoriuje papildomai buvo išlygintas kelias nuo grumstų atsižvelgiant į varžybų rūšį siekiant
užtikrinti dalyvių saugumą finišuojant.

GPS
Šiose varžybose abi dienas buvo naudojama GPS sistema ir siųstuvai priskirti daliai
sportininkų. Ši informacija buvo pateikta tiek varžybų biuletenyje, tiek papildomoje
informacijoje apie varžybas. Prieš vidutinės trasos startą GPS daviklius atsiėmė visi dalyviai,
prieš bendro starto varžybų startą buvo keletas dalyvių, kurie neatsiėmė GPS siųstuvų, nors
juos turėjo atsiimti tie patys dalyviai, kaip primą varžybų dieną, nors apie tai buvo paskelbta
informacija internete, nors apie tai buvo intensyviai informuoja varžybų komentatoriaus.

SAUGUMAS
Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą ant šalia varžybų centro einančio asfaltuoto kelio buvo
uždėti įspėjamieji ženklai apie vykstančias varžybas, dalyvių apšilimo trajektorija buvo
parinkta į tą asfaltuoto kelio pusę, kurioje yra geresnis matomumas. Bendro starto varžybose
iškart po starto dalyviai turėjo kirsti asfaltuotą kelią siekiant užtikrinti dalyvių saugumą toje
vietoje buvo teisėjų brigada, kuri užtikrino saugų asfaltuoto kelio kirtimą iškart po bendro
starto.

COVID-19 INFORMACIJA
Informacija apie Covid-19 taisykles, reikalavimus, rekomendacijas buvo pateikta varžybų
biuletenyje bei papildomoje informacijoje apie varžybas.

APDOVANOJIMAI
Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą dėl Covid-19 apdovanojimai buvo vykdomi
bekontakčiu būdu, kai medalius dalyviai pasiima patys. Apdovanojimai buvo vykdomi, kaip
įmanoma greičiau kai buvo aiškūs prizininkai siekiant išvengti didelių sambūrių

PRIZININKAI
Vidutinėje trasoje:
DM
1. Mickuvienė Algirda
2. Aleliūnienė Vesta
3. Umbrasaitė Justė
4. Mickevičiūtė-Juodišienė Karolina
5. Ražaitytė-Saunorienė Gabija
6. Styrienė Agnė
DV
1. Ambrazas Ignas
2. Maišelis Jonas
3. Petrovas Lukas
4. Kavaliauskas Regimantas
5. Juodišius Julius
6. Andrašiūnas Petras

Bendro starto trasoje:
DM
1. Mickuvienė Algirda
2. Umbrasaitė Justė
3. Rubaževičiūtė Eglė
4. Ražaitytė-Saunorienė Gabija
5. Michnovič Viktorija
6. Puišienė Roma
DV
1. Maišelis Jonas

2. Ambrazas Ignas
3. Juodišius Julius
4. Andrašiūnas Petras
5. Kavaliauskas Regimantas
6. Kalvaitis Nojus

PAPILDOMOS NAUDOS DALYVIAMS
Varžybų vykdymo rėmėjai yra gėrimas „Vitamineral performance“, gėrimas „Smuuti“,
batonėliai „Nature valey“, kuriuos dalyviai gavo grįžę iš finišo. Taip pat varžybų rėmėjai buvo
dviračių dirbtuvės „Ride&Mend“, kurie dalyviams suteikė nemokamą dviračių remontą
varžybų vietoje. Kiti varžybų vykdymo rėmėjai „Marijampolės moksleivių kūrybos centras“,
„Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centras“.

