Rudens sezono uždarymo varžybos
2020 m. spalio 31 d.

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI:
Orientavimosi sporto klubas „Telšiai“
Informacija internete www.telsiuklubas.lt
Varžybų direktorius - Regimantas Kavaliauskas
Vyr. sekretorius - Gintautas Kėras
Trasų vadovas - Gintautas Valauskas
VARŽYBŲ VIETA, DATA IR PROGRAMA:

2020 m. spalio 31 d., šeštadienis, Biržuvėnai
Vieta: 55.893962, 22.456457

Atvykimas ir registracija 11:00 – 12:00
Startas 12:00-13:30 pasirinktinai, vidutinė trasa
Finišas uždaromas 15:00
Apdovanojimai 15:30
Pasisėdėjimas prie vaišių stalo 16:00
Parkavimas prie Biržuvėnų dvaro 55.894047, 22.456894
Nuo finišo iki starto – 650 m. bus markiruotė
Žemėlapis sudarytas 2015m.
Mastelis 1:10000, H 2,5 m.
Žemėlapio autoriai – Saulius Kireilis

Besikeičiantis mišrus bei spygliuočių miškas. Reljefas vidutinio intensyvumo ir
sudėtingumo, kai kur „plaukiantis“. Pelkių mažai. Subrendusiame miške
prabėgamumas geras, tačiau yra keli dideli jaunuolynų masyvai. Keliukų tinklas
vidutinis. Varžybos šioje vietovėje vykdytos tik vieną kartą 2015m

REGISTRACIJA
Registracija internetu www.dbsportas.lt. iki 2020.10.29 23:59.
Varžybų vietoje registracija negalima.
Varžybos nemokamos!
Grupės ir trasos:
V/M -1 ilgiausia trasa, registruojasi kas nori
V/M - 2 rekomenduojama vaikams 14-17m. ir veteranams 50+
V/M - 3 lengva trasa vaikams 10-13m. senjorams 70+

1 trasa 5,0km - 17kp
2 trasa 3,5km - 12kp
3 trasa 2,0km - 6kp

Varžybose naudojama SportIdent standartinė ir Si Air+ elektroninė atsižymėjimo sistema.
Už organizatorių pamestą arba negrąžintą SI kortelę mokama kompensacija atitinkanti SI
kortelės kainą. (70 eur.)
APDOVANOJIMAI:
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami varžybų organizatorių simboliniais
prizais.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:
Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos narių pavardės, vardai,
gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami www.dbsportas.lt
puslapyje. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais
(kad žmonės rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į
varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus
aukščiau nurodytai informacijai skelbti minėtame puslapyje.
Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas
renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo
naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
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 varžybų dalyviai ir varžybų aptarnaujantis personalas turi
dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. Apsaugos priemonių galima nedėvėti
tik įveikiant trasą.
Registruojantis būtina užpildyti teisingą kontaktinę informaciją dėl COVID-19 situacijos šalyje.

