2022. m. Lietuvos OSS
čempionatas sprinto ir
ilgoje trasose
Žiemos sporto centras
„Mežinieki”, Alūksnē
22.01 – Sprintas
23.01 – Ilga trasa
INFORMACIJA NR.1
Alūksn
e

Orientavimosi sporto klubas „Alūksne“ bendradarbiaudamas su Lietuvos orientavimosi sporto
federacija maloniai kviečia orientacininkus į 2022 metų Lietuvos orientavimosi slidėmis čempionatą,
kuris vyks Alūksnėje, žiemos sporto centre „Mežinieki“.
Labai tikimės, kad nenusivilsime oru, jums patiks mūsų pasirinkta varžybų vieta ir sukurtos distancijos,
taip pat čia galėsite leisti laisvalaikį, pasimėgauti ir aplankyti turistinius objektus bei pramogų vietas.
Iki pasimatymo snieguotose orientavimosi distancijose!
VARŽYBŲ PROGRAMA
Šeštadienis, sausio 22 d. - sprintas
Sekmadienis, sausio 23 d. - ilga trasa
ORGANIZATORIAI
Orientavimosi sporto klubas Aluksne
Latvijos orientavimosi sporto federacija
Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Trasų planuotojas – Jānis GAIDELIS (OK ”Stiga”)
Sekretoriatas – Iveta VEĻĶERE (OK ”Alūksne”)
Laiko matavimas – Normunds BĒRZIŅŠ (OK ”Arona”)
Varžybų kontrolierius – Edmunds ZVAIGZNE (OK ”Alūksne”)
Žemėlapis – Vilnis VEĻĶERIS ( OK ”Alūksne”)
VARŽYBŲ CENTRAS
Varžybų centras abi dienas bus Alūksnes žiemos sporto centre „Mežinieki”.
DALYVIŲ GRUPĖS
VARŽYBŲ dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:
• V/M14,V/M 17,V/M 20;
• V/M 21,40, 50, 60.
Dalyvavimas varžybose vyksta pagal nacionalinius Covid-19 apribojimo reglamentus, t.y. „Žaliuoju
režimu“. Dalyviai privalo turėti galiojantį sertifikatą, patvirtinantį skiepų ar ligos faktą!

TRASŲ PARAMETRAI, NUGALĖTOJŲ
LAIKAI
Tiek sprinto, tiek ilgos trasos ilgiai ir nugalėtojų
laikai planuojami ir prognozuojami
vadovaujantis Latvijos orientavimosi sporto
federacijos varžybų su slidėmis taisyklėmis,
kurios galioja nuo 2019 m. balandžio 1 d.
STARTO MOKESTIS
Starto mokestis sprinto trasoje:
V/M14–V/M17

5,EUR

V/M 20

8,EUR

V/M 21 - 60

12,EUR

Starto mokestis ilgoje trasoje
V/M14-V/M17

8,EUR

V/M 20

12,EUR

V/M 21 - 60

17,EUR

Starto mokestį galima sumokėti tiek pavedimu į
OK „Alūksne“, tiek varžybų dieną atskirai už
kiekvieną distanciją arba kartu už abi dienas.
Starto mokesčio pervedimo rekvizitai:
Asociacija “Orientšanās klubs” Alūksne ””, Lielā
Ezera g. 24A, Alūksne, Alūksnės r., LV-4301
AS “SWEDBANK”
Sąskaita: LV11 HABA 0551 0345 9254 1
ŽEMĖLAPIS
Žemėlapis atnaujintas 2021 m. (V.Veļķeris)
Sprinto varžybose žemėlapiai M 1: 5 000, h - 2,5
m, bet ilgoje trasoje V/M 14, V/M 17 ir V/M 40<
žemėlapių mastelis M 1: 10 000, likusieji M 1:15
000. Varžybos daugiausia vyks biatlono ir
slidinėjimo centro „Mežinieki“ teritorijoje. Varžybų
teritorijoje daugiausia spygliuočių miškas,
apsuptas atvirų plotų. Vidutinės formos reljefas,
vietomis statūs šlaitai.
Rajone yra geras stacionarių slidinėjimo trasų
tinklas.

DRAUDŽIAMOSIOS ZONOS
Žemėlapis „Miškininkai“ (LOF Nr. 0660_2006), jo
naudojimas šioje teritorijoje neleidžiamas nuo
2022-01-03. iki 2022-01-24.
PASIŽYMĖJIMAS
Visoms grupėms su elektronine pasižymėjimo
sistema SportIdent AIR + SIAC pasižymėjimo
koretelės nuoma kainuoja 1,50 EUR parai.
REGISTRACIJA
Registracija nuo 2022-01-03, iki – 2022-01-17.
12.00 val., naudojantis LOF.LV registracijos
sistema.
Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, galėsite
pretenduoti į ribotą skaičių laisvų vietų kiekvienoje
amžiaus grupėje ir dalyvio mokestį padidinti 50%.
APDOVANOJIMAS
Apdovanojimai vykdomi pagal 2022 m. Lietuvos
OSS čempionatų nuostatus.
TRANSPORTAS
Dalyvių transporto priemonėms statyti bus skirtos
automobilių stovėjimo aikštelės prie varžybų
centro.
ORAS
Šiuo laikotarpiu Alūksnės plynaukštėje vyrauja šis
metų laikas, vidutinė oro temperatūra nuo -5 ºC iki
-15 ºC. Kai kuriais atvejais gali būti šilčiau, kai oro
temperatūra gali būti vos keliais laipsniais žemiau
0 ºC

