2022 m. Klubų Taurė
Biuletenis Nr.2
2022 m. rugpjūčio 24 d.
Organizatorius
Lietuvos orientavimosi sporto federacija.

Rengėjai
Klubas – OSK „Oriens“.
Varžybų direktorius – Domantas Balčiūnas.
Varžybų vyr. teisėjas – Vitalis Mažuolis.
Sekretorius – Gvidas Rūkas.
Žemėlapio autorius bei trasų planuotojas – Saulius Kireilis.
Varžybų žiuri – Lina Balčiūnaitė, Ramūnas Pabrėža, Vilius Aleliūnas.

Tikslas
Nustatyti stipriausias 2022 metų Lietuvos orientavimosi sporto kolektyvų
(klubų ar moksleivių organizacijų) komandas, sudarytas iš mišrių (vyrų ir
moterų) bei skirtingo amžiaus sportininkų.

Data
2022 m. rugsėjo 4 d.

Programa 2022-09-04
10:00 – 11:00 - Atvykimas ir registracija varžybų centre.
Iki 11:00 - Dalyvių estafetės etapuose pakeitimas.
11:30 – Varžybų atidarymas.
12:00 – Pirmųjų etapų bendras startas.
16:00 – Planuojami apdovanojimai.

Vieta
Kaukinės miškas, Kaišiadorių r. sav.
Varžybų centras – Klėriškės, Nemaitonių sen.
Koordinatės:
54.697691, 24.455839 (WGS)
529387, 6062448 (LKS)

Atvykimas
Iš Vilniaus – pro Semeliškes arba pro Žiežmarius
Iš Kauno – pro Žiežmarius
Dėmesio atvykstantiems pro Žiežmarius: po liūčių yra nuplauta dalis kelio,
apylanka žvyrkeliu. Google Maps maršrutą rodo jau su apylanka.

Varžybų rūšis
Mišrios, vienuolikos narių, komandinės estafečių varžybos. Lietuvos OS klubų
taurės varžybose dalyvauja LOSF narių – OS klubų ir moksleivių sporto
organizacijų - komandos. Taip pat varžybose gali dalyvauti ir kitų šalių
orientavimosi sporto klubų komandos, tačiau jos startuoja be konkurencijos.

Varžybų žemėlapis, vietovė
Varžybų rajonas – Kaukinės miško vidurinė dalis, botaninis - zoologinis
draustinis, todėl čia smarkiai apribota žmonių veikla, ko pasekoje miškas grįžta į
savo pirmapradę būseną – miško keliai ir proskynos nunykę, kai kur sunkiai
pastebimi.
Reljefo formos vidutinės ir smulkios - pelkutės tarp kalnelių arba kitaip – kalneliai
tarp pelkučių. Vyrauja brandus, gana gero bėgamumo spygliuočių ir mišrus
miškas, yra ir tankių jaunuolynų. Kelių mažai, proskynos užžėlę.

Mastelis 1:7500, horizontalės kas 2,5 m.
Žemėlapis sudarytas 2021 m. vasarą naudojant naujausius vietovės lazerinio
skanavimo duomenis. Inspektuotas 2022m.
Žemėlapio autorius – Saulius Kireilis.
OS varžybos šioje Kaukinės miško dalyje vyks pirmą kartą.
Žemėlapiai bus atspausdinti ant popieriaus ir įvilkti į maišelius.
Kontrolinio punkto numeris nebus pateiktas greta KP eilės numerio.

Komandų sudėtis
Komandos sudėties reikalavimai:
• 11 sportininkų;
• Ne mažiau kaip 4 moterys;
• Ne mažiau kaip 3 dalyviai, gimę 2006 m. ir jaunesni, arba gimę 1982 m. ir
vyresni.
Komandos sudėtyje gali būti ne daugiau, kaip vienas ne Lietuvos Respublikos
pilietis, deklaravęs (- usi) narystę LOSF priklausančioje organizacijoje ir turintis
LOSF licenciją. Visi dalyviai privalo turėti galiojančia LOSF licenziją. Aukščiau
išvardintų reikalavimų neatitinkančios komandos dalyvauja be konkurencijos.
Pasirinktai organizacijai atstovaujančių komandų kiekis nėra ribojamas.

Etapai
1, 9, 11
2, 10
3, 4, 5
6, 7, 8

Trasų ilgiai Punktų skaičius Sukilimas
5.6 – 5.7 km
18KP
100m
4.5 – 4.6 km
14KP
80m
4.2 – 4.3 km
14KP
70m
3.2 km
11KP
50m

Po žiūrovų KP lieka
1.6 km
1.6 km
1.5 km
1.2 km

Numeriai ir dalyvių apranga
Dalyviai gali startuoti tik su prisegtais numeriais ant krūtinės ir aiškiai matomas.
Dalyvių apranga privalo būti atstovaujamo klubo arba neutrali. Dalyviai,
startuojantys su užsienio klubo apranga, bus diskvalifikuojami.
Prašome dalyvius turėti savo žiogelius, skirtus prisisegti numeriui.

Starto tvarka
Pirmojo etapo dalyviai (1 ir 2 dalyviai) į starto zoną bus kviečiami likus 10 min.
iki starto. Prie įėjimo į starto zoną dalyviai privalo išsivalyti (ir aktyvuoja) SI
korteles. Likus 5 min. iki starto dalyviai bus rikiuojami starto vietoje pagal
komandų numerius. Pirmojo etapo dalyviams, susukti žemėlapiai, bus duodami
sportininkams į rankas. Žemėlapis negali būti išvyniotas, tol kol nebus duotas
startas. Išvyniojus žemėlapį prieš starto signalą, dalyvis bus diskvalifikuojamas.
II-V etapų dalyviai į starto zoną įeina artėjant estafetės perėmimo laikui. Po
pirmųjų šešių komandų finišo, likusiomis komandomis estafetės perdavimas
sustabdomas 10 minučių, po kurių skelbiamas bendras (paguodos) startas,
kuriame startuoja iki estafetės perdavimo uždarymo neišbėgę II-V etapų (3 –
11) dalyviai.

Estafetės perdavimas
Iš trasos grįžtantis dalyvis prie finišo linijos pasižymi finišo stotelėje, palieka
žemėlapį teisėjams ir bėga prie sekančio etapo žemėlapių pakabinimo vietos.
Čia žemėlapiai bus išdėstyti numerių didėjimo tvarka. Pirmas dalyvis (1), grįžęs
iš pirmo etapo, į trasą paleidžia du sekančius savo komandos narius (3 ir 4).
Antras dalyvis (2), grįžęs iš pirmojo etapo, paleidžia į trasą vieną komandos narį
(5). Iš antro etapo grįžę dalyviai į trečią etapą paleidžia po vieną komandos narį
(6, 7 ir 8) eilės tvarka. Pirmas, iš trečio etapo, grįžęs komanos narys nuplėšia
baltą lapą. Tik antras komandos narys paleidžia ketvirto etapo komandos narį
(9). Trečias komandos dalyvis iš trečio etapo paleidžią antrą komandos narį (10)
iš ketvirto etapo. Iš ketvirto etapo grįžes pirmas komandos dalyvis nuplėšia
baltą lapą ir tik antras komandos dalyvis paleidžia paskutinio etapo narį (11).
Paskutinio etapo dalyvis, kirtęs finišo liniją, pasižymi stotelėje „Finišas“ ir yra
fiksuojamas galutinis komandos rezultatas.

Rezultatai
Komandų eiliškumas nustatomas pagal sportininkų finišavimo eilę ties finišo
linija, ją kertant krūtine. Komandų, kurių 3-11 etapų nariai yra išleidžiami
bendru (paguodos) startu, eiliškumas nustatomas pagal atskirų narių etapų
trasų įveikimo laikų sumą, bet užimtos vietos eina po startavusių ne bendru
startu.

Apdovanojimai
Nugalėjusioji komanda gauna perleidžiamąją taurė. Pirmos 3 prizinės vietos
apdovanojamos organizatorių prizais.

Registracija
Internetu www.dbsportas.lt iki 2022m. rugpjūčio 29 d. 23:59 val.
Registruodamiesi į varžybas dalyviai sutinka, kad jų ir jų komandos narių
pavardės, vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų
skelbiami www.dbsportas.lt tinklapyje. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi.
Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones, turi užtikrinti, kad iš
registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai
skelbti minėtame tinklapyje.

Starto mokestis
Iki 2022.08.29 23:59 val.
Komandai - 120€;
Dalyviui - 12 €
• Pavėlavę užsiregistruoti – tik esant laisvoms vietoms, starto mokestis 2
kartus didesnis.
• Užsiregistravę, bet nestartavę dalyviai sumoka 50% starto mokesčio
dalinėms organizavimo sąnaudoms padengti.
• Nemokamas komandos registracijos atšaukimas iki 2022 m. rugpjūčio 29
d., pirmadienio 23:59 val.
Apmokėti galima grynaisiais pinigais starto vietoje arba iš anksto banko
pavedimu.
Banko sąskaita:
Orientavimosi sporto klubas „Oriens“
Kodas 193126147
Klaipėdos g. 112-44, Panevėžys
A.s Nr. LT427300010002382105, AB „Swedbank“
Mokėjimo paskirtyje nurodykite varžybas ir klubą, už kurį mokate.

Pasižymėjimas
SportIdent sistema (veiks SiAir sistema). Kortelės nuoma jos neturintiems –
1.5€. Negrąžinus kortelės rengėjams, mokama kortelės vertės bauda.

GPS
Rengėjų nuožiūra pasirinktoms komandoms bus duodami GPS siųstuvai. Su
siųstuvais bėgs pasirinktų komandų I, IV ir V etapų (1, 2, 9, 10, 11) nariai.
Negrąžinusieji GPS imtuvų privalės rengėjams sumokėti imtuvo vertės baudą.
Komandų, bėgsiančių su GPS siųstuvais, sąrašas ir GPS transliacijos stebėjimo
nuorodos bus paviešintos varžybų dienos išvakarėse.

Kita
● 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 organizatoriams turi būti pateikiamos per 30
minučių nuo fakto paaiškėjimo, tačiau bet kokiu atveju kaip įmanoma
anksčiau.
● Klubų taurės dalyviai registruodamiesi sutinka, kad jų vardas, pavardė,
gimimo metai, komanda ir rezultatai bus skelbiami varžybų registracijos
puslapyje http://www.dbsportas.lt 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.
● Varžybų centre veiks bufetas.
● LOSF prezidento sprendimu šaukiamas neeilinis LOSF narių visuotinis
susirinkimas. Tai įvyks prieš varžybų apdovanojimus. Daugiau
informacijos čia

Kontaktai
Varžybų direktorius - Domantas Balčiūnas
Tel. +370 603 70797
Balciunas.xen@gmail.com
www.oriens.lt

