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Atrask Krekenavą 2018 – tai jau 9-as mūsų startas.  

Žemiau pirmasis nuostatų leidimas su pagrindinė informacija.  

 

Data ir vieta 

2018 m. spalio mėn. 6 d. (šeštadienis)  
Varžybų centras Krekenavos centrinėje aikštėje. 

 

Organizatoriai 

Krekenavos orientavimosi sporto klubas "Arboro“ 

 

Programa 

- 08:30 – 11:00 dalyvių atvykimas ir registracija varžybų centre 

- 09:30 SPO grupės žemėlapių išdavimas 

- 09:55 Nuotykių lenktynių „Atrask Krekenavą 2018“ atidarymas 

- 10:00 SPO grupės dalyvių startas 

- 11:30 MĖG grupės žemėlapių išdavimas 

- 12:00 MĖG grupės dalyvių startas 

- 15:00 numatomi apdovanojimai bei nuotykių lenktynių uždarymas 

 

Dalyviai 

Komandą sudaro 2 žmonės, visą trasą jie įveikia kartu. Dalyviams, jaunesniems nei 16 metų, reikalingas rašytinis tėvų ar globėjų sutikimas.  

  

Trasos 

Numatomos trys skirtingos trasos, tačiau visose vyrauja pagrindinės disciplinos – tai bėgimas ir važiavimas dviračiu. Visų lenktynių metu 

trasoje teks orientuotis, rinktis optimalų maršrutą, atlikti greitas užduotis.  

Grupė Preliminarus bendras lyderių laikas, val. 

Sportininkai (SPO) 4 val. (~60 KM) 

Mėgėjai (MEG) 2 val. (~25 KM) 

 

Starto mokestis (komandai) 

Grupė 
Iki 

2018.09.15 23:55 

Iki 

 2018.10.02 23:55 

Sportininkai (SPO) 40,- 60,- 

Mėgėjai (MEG) 30,- 45,- 

 

Varžybose naudojama SportIdent elektroninė atsižymėjimo sistema. Pametus ar sugadinus SportIdent kortelę, dalyvis atlygina jos vertę. SI 

kortelės mokestis papildomai 1 EUR dalyviui. 

 

Inventorius 

• Dviratis; 

• Šalmas (PRIVALOMAS dėvėti visų varžybų metu) ir stalelis dviračiui;  

• Sausi rūbai persirengti; 

• Daug angliavandenių turintis maistas (batonėliai, javainiai, bananai...), gėrimai; 

• Mobilus telefonas (naudojamas tik nelaimės atveju); 

• Pirštinės; 

• Kuprinė. 

 

Žemėlapis 

Varžybose naudojami sportiniai orientavimosi, kariniai ir orto foto žemėlapiai. Tik šioms varžyboms rengiamas naujas orientavimosi sporto 

žemėlapis bei atgaivinami seni užmiršti žemėlapiai, tam, kad vietovė būtų kuo aiškiau perteikta žemėlapyje. Mastelis priklausomai nuo 

trasos - 1:10 000 iki 1: 30 000. Žemiau pavaizduota 2016 m. žemėlapio ištrauka. 

 

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas  

Varžybose yra 2 trasos: sportininkų (SPO) ir mėgėjų (MEG). Kiekviena trasa turi 3 grupes: moterų, vyrų ir mišrios. 

Komandos varžosi dėl prizų savo grupės įskaitoje. 
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Pagrindinės taisyklės: 

- Trasa įveikiama nurodyta kryptimi, kontroliniai punktai (toliau – KP) sujungti linija ir renkami tik eilės numerio didėjimo tvarka, 

šalia kontrolinio punkto žemėlapyje bus nurodytas jo eilės numeris ir numeris vietovėje. Išimtis taikoma tik tuo atveju, kai 

žemėlapio legendoje nurodoma KP rinkti laisva tvarka, tuomet dalyviai pasirenka savo optimaliausią maršrutą; 

- Nugalėtojai nustatomi pagal eilės tvarka surinktų KP  skaičių – kuo daugiau KP surinkta, tuo aukštesnė vieta skiriama. Tuo atveju 

kai surenkami visi KP arba kelios komandos surenka vienodą jų skaičių, nugalėtojas nustatomas pagal greitesnį trasos įveikimo 

laiką; 

- Abu komandos dalyviai kartu privalo atsižymėti visuose KP. Komandos surinktų KP skaičius nustatomas pagal mažiausiai KP 

surinkusį dalyvį, trasos įveikimo laikas – pagal ilgiau trasoje užtrukusį komandos narį. T. y. jei vienas komandos narys įveiktų visą 

trasą per 5 val. ir surinktų 50 KP, kitas – 2 val. ir 20 KP, komandos bendras rezultatas būtų 5 val. ir 20 KP. 

Kiekvienoje grupėje diplomais ir specialiais prizais apdovanojamos trys pirmos komandos. Grupėje esant 3 ir mažiau komandų 

apdovanojama tik komanda nugalėtoja.  

  

Saugumas 

Registracijos metu dalyviai bus supažindinti su varžybų saugumo taisyklėmis ir turės raštu patvirtinti, kad trasoje varžysis atsargiai, saugos 

savo ir kitų sveikatą. Varžybos vykdomos Krekenavos regioninio parko apylinkėse, gali būti intensyvaus eismo kelių, todėl dalyviai privalo 

laikytis visų eismo taisyklių ir būti atsakingi už savo ir kitų dalyvių saugumą. Dalyviams važiuojant dviračiu privaloma dėvėti kieto paviršiaus 

šalmą. Dalyviai trasoje prasilenkia kairiais pečiais. Pirmenybę turi stambesniu keliu važiuojantis dalyvis. Dalyviai asmeniškai atsako už savo 

sveikatą, o už moksleivius atsako jų treneriai ir/ar tėvai.  

  

Registracija 

dbtopas.lt svetainėje.  

 

Po renginio 

Dalyvio medalis, įspūdžiai, foto, video, karšta arbata ir grill dešrelės! 

 

IKI pasimatymo!  

BĖK. VAŽIUOK. ORIENTUOKIS. 


