2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais
čempionatas ilgoje trasoje
INFORMACIJA NR.1
2022 m. kovo 30 d.
Rengėjai
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Varžybas vykdo orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“
Varžybų direktorius: Dovydas Mickus
Varžybų vyr. teisėjas: Vytautas Ralys
Žemėlapio autorius: Vytautas Tamulionis. Žemėlapio gradacija: Dovydas Mickus,
Jonas Maišelis, Lukas Petrovas.
Trasų planuotojas: Dovydas Mickus
Sekretorius: Darius Sadeckas
LOSF varžybų patarėjas:
Varžybos vykdomos vadovaujantis 2022 m. Lietuvos OSKD čempionatų
nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis
orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF varžybų
rengėjams.
Laikas, vieta ir programa
Varžybų laikas: 2022 m. gegužės 7 d.
Varžybų vieta: Bražuolė, Vievio seniūnija, Elektrėnų savivaldybė.

Programa
Šeštadienis, gegužės 7 d.
8:00 - 9:30 Atvykimas, registracija
9:30 Varžybų atidarymas
10:00 Lietuvos OSKD čempionato ilgoje trasoje startas
14:30 Lietuvos OSKD čempionato apdovanojimai
Varžybų vietovė ir žemėlapis
Bražuolės, Baltamiškio miškas. Takelių tinklas vidutinis, proskynų tinklas tankus,
šviežiai suartas. Daug nugriuvusių medžių likusių nuo 2021 metų žiemos.
Pagrindiniai takai pravalyti, be užvartų. Reljefas vidutinio raižytumo, Neries
šlaitų aukštis iki 25 metrų.
Žemėlapio gradacija atnaujinta 2022 m. kovą, balandį. Mastelis 1:15 000,
horizontalės kas 2,5 m.
Senas žemėlapis: https://dbsportas.lt/lt/zmlp/863
Dalyviai
Ilgoje trasoje su konkurencija gali startuoti Lietuvos Respublikos piliečiai,
turintys LOSF licenciją. Visi, kurie neturi LOSF licencijos, startuoja be
konkurencijos.
Grupės
DM/DV, DM/DV 12, 14, 17, 20, 23, 40, 50, 60, 70

Trasos
OSKD ilgos trasos Lietuvos čempionato trasų ilgiai ir nugalėtojų laikai bus
suplanuoti pagal galiojančius IOF OSKD varžybų taisyklių reikalavimus.
Rezultatų nustatymas
Lietuvos čempionato asmeninėse varžybose DM/DV ir DM/DV 23 amžiaus
grupės startuoja bendrame protokole, varžosi toje pačioje trasoje, dalyvių
rezultatai pateikiami bendrai, atskirai nurodant DM/DV 23 grupės dalyvių užimtą
vietą savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir elito
grupėje.
Kontrolinis trasos įveikimo laikas - 3,5 val.
Pasižymėjimas
Varžybose naudojama ilgo nuotolio bekontaktė SportIdent pasižymėjimo
sistema. Dalyviai, gali startuoti su nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš
varžybų vykdytojų. Nuomos mokestis 1 varžybų dienai yra 1,5 €.
Registracija
Išankstinės paraiškos priimamos iki 2022 05 02 d. 23:59 internete
https://dbsportas.lt/lt/varz/2022007/reg. Po šios datos registracija galima tik
esant galimybei, t. y. laisvų starto minučių protokolo priekyje, paruoštų
žemėlapių, numerių ir kt.
Mokesčiai
Grupė

Mokestis (iki 2022-0502)

Mokestis (po 2022-0502)

DM/DV 12, 14, 17, 20

6€

9€

DM/DV, 23, 40, 50, 60,
70

14 €

18 €

Užsiregistravus, tačiau nestartavus starto mokestis nėra grąžinamas
Apmokėjimas
Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu www.dbsportas.lt sistemoje
arba pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą arba grynais pinigais varžybų vietoje.
Informacija mokant pavedimu:
Orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“
Įmonės kodas 191863569
AB „Swedbank“, a/s LT337300010002447257
Starto tvarka
Asmeninėse varžybose kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam paskirtą
laiką. Dalyvis įleidžiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Starto
intervalas – 3 min.
GPS
Stipriausiems DV/DM 20, DV/DM 23 bei DV/DM grupių sportininkams starto
zonoje bus pritvirtinti GPS siųstuvai.
Apdovanojimai
Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais
čempionatų nuostatus.
Kita informacija
 Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už
moksleivius atsako ir jų treneriai ar lydintys asmenys. Visi varžybų dalyviai
privalo turėti galiojančią medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti
varžybose.











Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka
siunčianti organizacija arba patys sportininkai.
Pretenzijos varžybų žiuri ar varžybų organizatoriams turi būti pateikiamos
per 30 min. nuo dalyvio finišo laiko, tačiau bet kokiu atveju kaip įmanoma
anksčiau.
Visi dalyviai privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu.
Sportininkai startuojantys be dalyvio numerio bus diskvalifikuojami.
DV/DM grupės sportininkai, čempionato varžybose privalo startuoti bei
dalyvauti oficialiose ceremonijose tik su savo klubo, sporto mokyklos arba
neutralia apranga (ant aprangos tik aprangos gamintojo logotipai).
Lietuvos rinktinės, kitų šalių klubų, rinktinių, sporto klubų (ne LOSF narių)
aprangas dėvintys sportininkai yra diskvalifikuojami.
Čempionato dalyviai registruodamiesi sutinka, kad jų vardas, pavardė,
gimimo metai, komanda ir rezultatai bus skelbiami varžybų registracijos
puslapyje https://dbsportas.lt/lt/varz bei varžybų metu jie gali būti
fotografuojami, filmuojami, nustatoma jų buvimo vieta realiu laiku, o
medžiaga gali būti naudojama varžybų viešinimui ir sporto populiarinimui.
Dalyviai gali kreiptis į LOSF administraciją dėl asmens duomenų
naudojimo pagal galiojančią LOSF privatumo politiką.
COVID-19 informacija

Varžybų dalyviai, juos lydintys asmenys bei žiūrovai privalo griežtai laikytis
tuo metu galiojančių LR Vyriausybės nustatytų COVID-19 taisyklių ir
rekomendacijų.
Kontaktai Dovydas Mickus – dovydas.mickus@yahoo.com , +37062587275

Rėmėjai

