XI Pasaulio Lietuvių žaidynės
Orientavimosi sportas
INFORMACIJA
2022 m. liepos 4 d.
Organizatorius
Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Rengėjai
Vyr. teisėjas – Vilius Aleliūnas
Trasų planuotojas – Rolandas Bačkys
Data
2022 m. liepos 15 d.
Programa
10:00 – 11:00 Atvykimas ir registracija varžybų centre,
11:00 Pirmųjų dalyvių startas
12:30 Orientavimosi sporto varžybų vidutinėje trasoje pabaiga
21:00 Planuojami apdovanojimai
Vieta
Druskininkų miškas, šalia Vijūnėlės ežero
Varžybų arena – šalia Vijūnėlės ežero (https://goo.gl/maps/HAyN3m26MJuQMWFZ9)
54.014447, 23.968339

Varžybų žemėlapis, vietovė
Sudarytas 2019 - 2021 m., mastelis 1:10000, M/V 12, 14, M/V 55 ir vyresniems mastelis
1:7500, horizontalės kas 2,5m., autorius E.Kukenys.

Miškas – daugumoje spygliuočių. Prabėgamumas nuo labai gero iki gero. Dalyje žemėlapio
yra sunkiai įveikiama pelkė, tačiau trasos per ją neves.
Kopinis reljefas su daug smulkių formų. Kelių tinklas vidutinio tankumo, simetriškas
proskynų tinklas (proskynos suartos).
Taisyklės
Varžybos vykdomos laikantis Lietuvos orientavimosi sporto bėgte taisyklių (galiojanti 2022
m. kovo 1 d. redakcija),
Amžiaus grupės ir dalyviai
Varžybos vykdomos V/M, V/M 12, 14, 16, 18, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 amžiaus grupėse. Taip
pat bus atskira Open 1 ir Open 2 grupės į kurias galima iki 2022 m. liepos 12 d. Dalyviai
pasilieka teisę apjungti grupes, jeigu grupėje yra mažiau nei 3 dalyviai.
Kontrolinis laikas
1,5 val.
Apdovanojimai
Apdovanojami kiekvienos amžiaus grupės trys stipriausi sportininkai.
Apdovanojimai įteikiami tik asmeniškai apdovanojimuose dalyvaujantiems sportininkams.
Open grupių sportininkai neapdovanojami.
Registracija
Išankstinė registracija iki 2022 m. birželio 10 d. adresu www.sportozaidynes.lt Po 2022 m.
birželio 10 d. galima registracija tik į Open 1 ir Open 2 grupes www.dbsportas.lt sistemoje iki
2022 m. liepos 12 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 protokolai
Starto protokolai bus paskelbti internetinėje svetainėje www.dbsportas.lt 2022 m. liepos 14
d.
Starto mokestis
Grupėms M/V M/V 12, 14, 16, 18, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – NEMOKAMAI
Open 1 ir Open 2 – 7 eur
Varžybų dieną registracija negalima.
Starto mokesčiai mokami iš anksto pavedimu į banko sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvos orientavimosi sporto federacija, įmonės kodas 191589075,
SąskaitaLT36 7300 0100 0224 6801, bankas AB Swedbank bankas.
Pasižymėjimas
SportIdent sistema (SI Air sistema veiks taip pat). Negražinus kortelės rengėjams mokama
kortelės vertės bauda.

Tualetai
Netoli varžybų arenos
Kita
Varžybos bus vykdomos remiantis tuo metu galiojančiais LR Vyriausybės reikalavimais dėl
COVID-19 situacijos.
Registruodamiesi į čempionatą, dalyviai tuo pačiu patvirtina, jog patys prisiima atsakomybę
už savo sveikatą. Už moksleivių sveikatą atsako jų komandų vadovai.
Informacija
Tel. +37062024554
vilius@orienteering.lt

