
Orientavimosi sporto varžybos „KLAIPĖDOS OS PATALPOSE TAURĖ“

1 etapo informacija

Vieta ir laikas.

Moksleivių saviraiškos centras, Smiltelės g. 22. Varžybų centras – sporto salėje.

Gruodžio 8 dieną (ketvirtadienį), starto laikas 16:00 – 19:00.

Dalyviai.

M, V – 12 gim. 2004 m. ir jaunesni,

M, V – 16 gim. 2000 – 2003 m.

M, V – 21 atvira grupė, amžius neribojamas

M, V – 40 gim. 1976 m. ir vyresni

Kontroliniai punktai ir atsižymėjimas.

Kontrolinio  punkto  vietoje  yra  prizmė ir  elektroninė  atsižymėjimo  sistema.  Kontroliniame punkte
atsižymima  su  elektronine  kortele  kontrolinių  punktų  radimo  eilės  tvarka.  Atsižymėjimo  tvarką
paaiškins starto teisėjai.

Registracija ir starto tvarka.

Išankstinė registracija privaloma iki gruodžio 8 dienos 10 val. Dalyvis, registruodamasis nurodo savo
vardą,  pavardę,  klubą ir  grupę. Registruotis:  https://goo.gl/forms/9n4MAYymG564brr63.  Dalyviai
varžybų vietoje gauna kontrolinę kortelę, kuri naudojama atsižymėjimui kontroliniuose punktuose. Dalyvis gali
startuoti  bet  kuriuo metu,  kada jis  yra  pasiruošęs.  Žemėlapį  dalyvis  gauna startuojant.  Trasą  reikia  įveikti
nurodyta kryptimi (t.y.  kontroliniai  punktai ieškomi griežtai laikantis  eilės,  nurodytos žemėlapyje).  Atbėgę į
pirmą kontrolinį punktą, prie jame esančios atsižymėjimo stotelės prideda savo el. kortelę ir spusteli - atžyma
bus užfiksuota garso signalu ir  lemputės mirktelėjimu. Punktus privaloma rinkti  eilės tvarka.  Jei  praleidote
punktą, pvz. iš 1 nubėgote į 3, privalote grįžti į 2 kontrolinį punktą ir vėl eilės tvarka atsižymėti trečiajame.
Atsižymėjus  paskutiniame  kontroliniame  punkte  reikia  pasiekti  finišą  pagal  markiruotę.  Finišo  stotelėje
atsižymėjęs dalyvis grąžina teisėjams el. kortelę.

Starto mokestis.

Suaugusieji moka 2.00 eur starto mokestį. Moksleiviai startuoja nemokamai.

Papildoma informacija.

Draudžiama bėgti su lauko batais ir lauko sportiniais bateliais. Rekomenduojama naudoti sportinius
batelius  su  kietu  padu.  Būkite  atsargūs  laiptinėse,  neatidumas  gali  sukelti  rimtų  susidūrimų tarp
dalyvių. Varžybų metu gali būti pastatytos apsauginės juostos, per jas šokti/ lįsti griežtai draudžiama.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F9n4MAYymG564brr63&h=BAQFFmsiN


Organizatoriai  pasilieka  teisę  diskvalifikuoti  dalyvius,  pažeidus  šią  taisyklę.  Varžybų  centre  bus
galimybė persirengti ir naudotis tualetu. Apšilimas (bėgiojimas) tik pastato išorėje. Mankštintis galima
ir viduje dalyvių rinkimosi vietoje. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už
moksleivius atsako jų vadovai.

Organizatoriai.

Orientavimosi  sporto klubas "O! Klaipėda" ir  Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras.  Informacija
apie varžybas, rezultatus ir pan. skelbiama tinklalapyje www.oklaipeda.lt 

Vyr. teisėjas Ričardas Tėvelis, tel. nr. 8 611 33104
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