TELŠĒ 2021
3 dienų orientavimosi sporto varžybos 2021 m. rugpjūčio 13-15 d.

1 BIULETENIS
VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI:
Telšių r. 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:

2021 M. RUGPJŪČIO 13 D., PENKTADIENIS, Telšių miestas
Vieta: 55.984194, 22.244224 Telšių miesto stadionas
Atvykimas ir registracija 16:00 – 18:00
1-os dienos startas 18:00, Sprinto trasa
Parkavimas stadiono mašinų stovėjimo aikštelėje

Žemėlapis atnaujintas 2021 m.
Mastelis 1:4000, H 2,5 m.
Žemėlapio autoriai – G. Trimakas, V. Paulauskas

Žemėlapis apima įvairius miesto užstatymo laikotarpius. Senamiestis yra vienas iš
septynių Lietuvoje saugomų, su netaisyklingos formos pastatų ir gatvių išsidėstymu šlaite.
Dauguma likusios dalies yra užstatyta sovietmečiu. Reljefas stambus ir intensyvus.
Žemėlapyje vykdyta daug varžybų, daromos miesto „masinės“. Rekomenduojama tipinė
sprinto apranga, šipai draudžiami.
2021 M. RUGPJŪČIO 14 D., ŠEŠTADIENIS, Repšių miškas
Vieta: 55.833253, 22.152557
2-os dienos startas 11:00, vidutinė trasa
Parkavimas varžybų finišo vietoje arba ant kelio.

Žemėlapis sudarytas 2021 m.
Mastelis 1:10000, H 2,5 m.
Žemėlapio autorius – E. Kukenys
Besikeičiantis mišrus bei spygliuočių miškas. Reljefas - Minijos upės šlaitas su griovomis,
kuriuose apstu šaltinių ir pelkučių. Subrendusiame miške prabėgamumas nuo gero iki blogo.
Keliukų tinklas labai mažas. Unikali savo raižytumu, nauja vietovė kurioje pravers
orientavimosi technika.
2021 M. RUGPJŪČIO 15 D., SEKMADIENIS, Biržuvėnai
Vieta: 55.893813, 22.460356
3-os dienos startas 11:00, vidutinė trasa (persekiojimas)
Parkavimas varžybų finišo vietoje.

Žemėlapis sudarytas ir atnaujintas 2021 m.
Mastelis 1:10000, H 2,5 m.
Žemėlapio autorius – Egidijus Kukenys

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.

REGISTRACIJA, STARTO MOKESTIS:
Registracija internetu www.dbsportas.lt. iki 2021.08. 08.
Varžybose organizatoriai priima tik iki 300 dalyvių. Pasiekus numatytą dalyvių skaičių registracija bus stabdoma.
Dalyvių prašome el. paštu info@telsiuklubas.lt pranešti, jeigu neatvyksite į varžybas, kad
galėtume priimti kitus norinčius į laisvas vietas. Užsiregistravę ir neatvykę, sumažins
galimybes kitiems, norintiems dalyvauti. Būkite supratingi.
Starto mokestis 3 dienoms:
Grupės
kaina

ir

M/V10,12,14,18 M/V21,35,40,45,50,55 M/V60,65,70,75

Iki rugpjūčio
08d.

3 eur.

9 eur.

6 eur.

Varžybose naudojama SportIdent standartinė ir Si Air+ elektroninė atsižymėjimo sistema.
Už pamestą arba negrąžintą SI kortelę mokama kompensacija atitinkanti SI kortelės kainą.
APDOVANOJIMAI:
Pagal 3 dienų rezultatų sumą varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami varžybų
organizatorių. Grupėje startuojant 3 ir mažiau dalyvių, apdovanojamas tik nugalėtojas.
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.
Dėl klausimų susijusių dėl varžybų kreipkitės el. paštu: info@telsiuklubas.lt

