2020 metų Lietuvos ORIENTAVIMOSI sporto TAKAIS čempionatas
Pre-O ir Temp-O rungtys
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RENGĖJAI
Orientavimosi sporto klubas „Falco“
Vyr. teisėjas
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Sekretorius
Raimondas Kondrotas
Trasų viršininkas
Robertas Stankevič
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VIETA ir LAIKAS
2020 spalio 10 d., Šeškinės ozas, Vilnius.
PROGRAMA
9:00
9:45
10:00-13:00
13:00-16:00
16:45
17:00

atsidaro varžybų centras
varžybų atidarymas
Temp-O rungtis
Pre-O rungtis
nugalėtojų apdovanojimai
varžybų uždarymas

ATVYKIMAS, VARŽYBŲ CENTRAS IR UŽDARA TERITORIJA
Dalyvių prašome nesilankyti uždaroje teritorijoje iki varžybų.
Atvykusieji automobiliais gali parkuotis Fabijoniškių mikrorajono kiemuose priešingoje nei
varžybų teritorija Gelvonų gatvės pusėje. Atvykimas iki varžybų centro pėsčiųjų taku kaip
pavaizduota schemoje.
Autobusai 40, 53, 56, 75, stotelė Gelvonų.
53-as autobusas važiuoja nuo autobusų ir geležinkelio stočių (žemagrindis rečiau - kas porą
val.).
Parkingo koordinatės:
580986, 6065360 (LKS)

54.718094, 25.257007 (WGS)
54° 43' 5.14", 25° 15' 25.23" (WGS)
https://goo.gl/maps/W38yPmrPLrrqYsKo9

(pagrindas - http://www.maps.lt)

REGISTRACIJA
Užpildant registracijos formą internete www.dbsportas.lt sistemoje iki 2020 m. spalio 8 d.,
23:59 val. Galima registracija varžybų dieną su sąlyga, kad yra laisvų žemėlapių.
Registruodamiesi į varžybas dalyviai sutinka, kad jų ir jų komandos narių pavardės, vardai,
gimimo metai, klubo pavadinimas, miestai ir rezultatai būtų skelbiami www.dbsportas.lt
tinklalapyje. 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 tinklalapyje.
STARTO MOKESČIAI
Dalyviai moka starto mokesčius, skirtus iš dalies padengti varžybų organizavimo išlaidas.
Atviros grupės dalyvio mokestis - 5Eur už vieną rungtį, ir 10Eur - už dvi rungtis.
Jaunimo ir neįgaliųjų grupių dalyviai varžybose dalyvauja nemokamai.
Starto mokestis yra mokamas grynais varžybų vietoje arba bankiniu pavedimu į OSK

Falco sąskaitą: LT797044060007814548 iki spalio 9 d.
ŽEMĖLAPIS IR VIETOVĖ
Temp-O. Urbanizuota teritorija šalia Vilniaus Radvilų gimnazijos, daugiaaukščiai, kiemai.
Mastelis 1:2000, H 2 m.
Pre-O. Šeškinės ozas. Dominuoja pusiau atvira vietovė, stambios reljefo formos. Tankus
keliukų tinklas. Mastelis 1:4000, H 2 m.
Ženklinimas ISSprOM 2019. Žemėlapis sudarytas 2020 rudenį. Autorius Gintaras
Mikolavičius.

Ankstesnis žemėlapis - https://maps.trails.lt/maps/SeskinesOzas.jpg (2004 m., OS bėgte)
GRUPĖS IR TRASOS
Rezultatai bus skaičiuojami šiose grupėse:
- Atvira (O);
- Jaunimo (J), 2000 m. gim. ir jaunesni;
- Neįgaliųjų (P).
Jaunimo ir Neįgaliųjų grupių dalyviai tai pat konkuruoja ir Atviroje grupėje.
Pre-O ir Temp-O rungčių trasos identiškos visoms grupėms.
Temp-O rungtyje 5 stotelės, kiekvienoje po 5 užduotis. Kontrolinis laikas atsakymams
kiekvienoje stotelėje 150 sek, bauda už neteisingą atsakymą 30 sek. Suminis nueinamas
atstumas tarp stotelių - apie 1.3 km. Nuo stotelės iki stotelės reikės eiti griežtai pagal teisėjų
nurodymus, ženklinimą (markiruotę). Dalyviai startuos eilės tvarka pagal starto protokolą
apytikriai kas 3 min.
Pre-O rungtyje 1-as Laiko KP ir įprastinė Pre-O trasa. Dalyviai startuos 2 min intervalais
eilės
tvarka pagal starto protokolą, pirma praeidami laiko stotelę su 2 užduotimis. Laiko stotelės
kontrolinis laikas 60 sek, bauda už neteisingą atsakymą 60 sek. Pre-O trasos ilgis - apie 2
km, punktų kiekis - 28, kontrolinis laikas O ir J grupėms - 120 min, neįgaliesiems - 150
min. Trasos įveikimo laikas skaičiuojamas nuo Pre-O žemėlapio pateikimo iki dalyvio finišo.
Bus kelios vienos krypties atkarpos - kartą praėjus nebus galima grįžti atgal.
Modelis
Šalia varžybų centro bus dvi Temp-O stotelės - modeliai, savitarnos principu. Prizmės stovės
iki 11-os val.
Zero užduočių nuotolis (Zero tolerance)
Atstumas nuo teisingos vietos iki klaidinančios prizmės - mažiausiai 3 metrai.

Informacija neįgaliesiems
Temp-O trasa be pakilimų.
Pre-O trasoje pakilimas 25 m. Trasoje bus teisėjų, kurie padės įveikti statesnius ruožus. Po
finišo bus status šlaitas link varžybų centro asfaltuotu takeliu. Kiti finišavę dalyviai arba
organizatoriai padės užkilt.
Kelios Pre-O vietovės ir takų nuotraukos
https://drive.google.com/drive/folders/1Stbp_NUrBuNVJ0SGZQQ5uzWE6m7OC9b1?usp=sh
aring
PASIŽYMĖJIMAS
Temp-O ir Laiko stotelių teisėjai pildo dalyvio paduodamą kortelę.
Pre-O: komposteriais į Pre-O kortelę.
Finišavęs dalyvis vieną kortelės dalį su atsakymais atiduoda sekretoriatui, o kitą pasilieka
sau.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
Temp-O rungties rezultatas skaičiuojamas prie stotelėje sugaišto laiko visiems atsakymams
pridedant po 30 sek. baudą už kiekvieną neteisingą atsakymą. Rezultatų lentelėje dalyviai
rikiuojami pagal rungtyje užtruktą laiką (įskaitant baudas): mažesnis laikas - aukštesnė vieta.
Pre-O rungties laiko stotelėje prie sugaišto laiko abiems atsakymams pridedama po 60 sek.
baudos už kiekvieną neteisingą atsakymą.
Pre-O rungties rezultatas skaičiuojamas: už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas 1 taškas,
viršijus kontrolinį laiką taškai atimami - po 1 tašką kas 5 min (pvz., jei vėluojama iki 5 min atimamas 1 taškas, jei 5-10 min - 2 taškai ir t.t.). Rezultatų lentelėje dalyviai rikiuojami pagal
surinktus taškus (daugiau taškų - aukštesnė vieta). Dalyviai, surinkę vienodą taškų skaičių,
rikiuojami pagal Laiko KP rezultatą - aukštesnę vietą užima dalyvis, kurio rezultatas Laiko
KP yra mažesnis.
Rezultatai skelbiami varžybų centre. Vėliau bus patalpinami www.dbsportas.lt ir
www.oskfalco.lt svetainėse.
SKUNDŲ PATEIKIMAS
Skundai gali būti teikiami žodžiu ar raštu vyr. teisėjui ne vėliau kaip 15 min. po rezultatų
paskelbimo.
APDOVANOJIMAI
Atviros (O) ir Jaunimo (J) grupių nugalėtojams suteikiami 2020 m. Lietuvos OS takais
Temp-O ir Pre-O rungčių čempionų vardai. Jiems ir prizininkams yra įteikiami medaliai.
Neįgaliųjų (P) grupėje nekonkuruojama dėl čempionų ir prizininkų vardų, tačiau neįgaliųjų
rezultatai skaičiuojami ir bendroje (Atviros grupės) įskaitoje.
Visų grupių (O, J ir P) nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami rėmėjų prizais.
ORAI IR APRANGA
Galimas oro atvėsimas. Pre-O trasa ilga ir daugelyje vietų veda per atvirą arba pusiau atvirą
vietovę, kur gali būti vėjuota. Rekomenduojama šilta, neperlyjama apranga, šiltos pirštinės.

KITA
Atsigėrimo punktų trasose nebus. Organizatoriai dalins vandens finišavusiems dalyviams.
Netoli varžybų centro yra nedidelis prekybos centras, kebabinė ir vaistinė.
WC bus gimnazijoje.
Varžybose dalyvauti draudžiama asmenims, kuriems varžybų dieną privalomas
saviizoliavimasis dėl COVID-19 LR vyriausybės numatytų atvejų.
Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimą “Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų
organizavimo būtinų sąlygų” - visi renginio žiūrovai ir varžybų aptarnaujantis personalas turi
dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.

Varžybu centre bus rankų dezinfekcinio skysčio.
Teorinė informacija apie OS takais
http://www.oskfalco.lt/os-takais-lietuva/
RĖMĖJAI

