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Organizatoriai 

Lietuvos Moksleivių Sporto Asociacija 

Krekenavos orientavimosi sporto klubas "Arboro“ 

 

Data ir vieta 

2021 m. Lapkričio mėn. 6 d. (šeštadienis)  
Varžybų centras Krekenavos centrinėje aikštėje: https://goo.gl/maps/Tf2hrCufrJhRS3AV6  

 

 
 

Programa 

- 10:30 Varžybų centro darbo pradžia, dalyvių atvykimas ir dalyvių paketų atsiėmimas 

- 11:30 „Atrask Krekenavą 2021. Rogaining“ atidarymas 

- 11:45 Žemėlapių išdavimas 

- 12:00 STARTAS (bendras visoms grupėms) 

- 14:00 Finišas 2 val. varžybų dalyvių 

- 15:00 2 valandų varžybų dalyvių apdovanojimai 

- 16:00 Finišas 4 val. varžybų dalyvių 

- 17:00 4 valandų varžybų dalyvių apdovanojimai ir varžybų uždarymas 

 

Grupės ir Dalyviai 

Komandą sudaro 2 žmonės, visą trasą jie įveikia kartu. Dalyviams, jaunesniems nei 18 metų, reikalingas rašytinis tėvų ar globėjų sutikimas.  

 

Grupė Dalyviai. Distancija 

DV4 Dviratininkai vyrai 4 val. 

DM4 Dviratininkės moterys 4 val. 

DVM4 Dviratininkai vyras+moteris 4 val. 

DVET4 Dviratininkai, kurių amžiaus suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) 4 val. 

DMEG2 Dviratininkai mėgėjai (amžius ir lytis nesvarbu) 2 val. 

BV4 Bėgikai vyrai 4 val. 

BM4 Bėgikės moterys 4 val. 

BVM4 Bėgikai vyras+moteris 4 val. 

BVET4 Bėgikai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbi) 4 val. 

BV2 Bėgikai moksleiviai (vaikinai, 2003 g.m. ir jaunesni) 2 val. 

BM2 Bėgikai moksleiviai (merginos, 2003 g.m. ir jaunesnės) 2 val. 

BMEG2 Bėgikai mėgėjai (amžius ir lytis nesvarbu) 2 val. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Tf2hrCufrJhRS3AV6
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Varžybų rūšis 

Orientavimosi sportas bėgte, pėstute arba dviračiais, patiems pasirenkant kontrolinių punktų (KP) rinkimo tvarką per kontrolinį laiką. Startas 

bendras. Kontrolinis laikas KP rinkimui 2 arba 4 valandos. Šios varžybos yra Rogaining CUP dalis (daugiau www.rogaining.lt). 

Atsižymėjimo sistema 

Atsižymėjimas SportIdent kortelėmis. Neturint asmeninės SI kortelės, nuomos kaina 1 eur. Jei dalyviui reikia nuomotis SI kortelę, apie tai 

jis nurodo registracijos formoje. 

 

Registracijos tvarka ir laikas 

Būtina išankstinė registracija! Registracija su apmokėjimu priimama iki 2021-11-02 23.59 val. http://www.dbsportas.lt svetainėje. 

Registracija varžybų vietoje galima, tik esant laisviems žemėlapiams. Varžybų vietoje dalyviai privalo pateikti užpildytą ir pasirašytą 

„Sutikimą dėl Saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės“ (už moksleivius pildo tėvai). Be šio dokumento startuoti nebus leidžiama. 

 

Starto mokestis 

Grupės 
Mokestis registruojantis 

iki 2021-10-04 

Mokestis registruojantis 

nuo 2021-10-05 iki 2021-11-02 23.59 val. 

Suaugę 2003 ir vyresni (komandai),  

Visos grupės išskyrus BV2 ir BM2 
20 EUR 30 EUR 

Moksleiviai 2003 ir jaunesni (komandai), BV2, BM2 10 EUR 20 EUR 

Starto mokestis mokamas vietoje arba Paysera sistemoje. Registruojantis nuo 2021.11.03 ir varžybų vietoje: registracija galima tik esant 

laisviems žemėlapiams, mokestis suaugusiųjų komandai - 50 eur, moksleiviams – 30 eur.  

 

Apdovanojimai 

Visų grupių prizininkai apdovanojami rėmėjų prizais. Apdovanojimai įteikiami tik apdovanojimų metu.  

 

Inventorius 

• Šalmas dviratininkams (PRIVALOMAS dėvėti visų varžybų metu)  

• Mobilus telefonas (naudojamas tik nelaimės atveju ir neradus punkto vietovėje); 

Rekomenduojama: atšvaitai, kreivimatis trasos planavimui, luprinė, šilta apranga, gėrimas, daug angliavandenių turintis maistas. 

 

Nugalėtojų nustatymas 

Laimi daugiausiai taškų surinkusi komanda. Šalia kiekvieno KP ant žemėlapio bus nurodyta taškų suma už jo paėmimą. Jei komanda surenka 

vienodą skaičių taškų, laimi mažiau laiko distancijoje užtrukusi komanda. Finišas fiksuojamas finišavus antram dalyviui. Trasoje atstumas 

tarp komandos narių negali būti didesnis nei 100 metrų. Visus KP komandos nariai aplanko kartu, abu pasižymi KP. Komanda, netilpusi į 

kontrolinį laiką, už kiekvieną pavėluotą minutę praranda po 10 taškų. KP taškų nustatymas: pirmasis KP numeris padaugintas iš dešimt. 

Pvz.: Vietovėje esantis 31KP bus vertinamas 30 taškų, 32KP – 30 taškų, 45KP – 40 taškų, 79KP – 70 taškų ir taip toliau. 

Laikas protestams – 30 min. po finišo. 

 

Žemėlapis ir bendra informacija 

Žemėlapis formatas maždaug A3 dydžio, mastelis 1:20 000. Kontrolinis punktas 100 yra visiems paskutinis ir bus pastatytas po 13:00 val. 

Kontroliniai punktai su "6" – pvz.: 26, 36, 61,... yra labai nepatogūs dviratininkams. Žemėlapiai bus atspausdinti ant nešlampančio 

popieriaus, tačiau dalyviai turi pasirūpinti papildomu jų saugumu. SI-kortelės visiems dalyviams bus tvirtinamos prie rankos (riešo). SI 

kortelių tvirtinimas bus tikrinamas prie įėjimo į starto zoną. Įėjimas į starto zoną prasidės nuo 11.40 - ten bus išvalymo CLEAR ir CHECK 

stotelės. Po finišo SI korteles spec. Zonoje nuims teisėjai. Už nutrauktą kortelę nuo rankos - 200 taškų bauda. Neradus kontrolinio 

punkto (neteisingai pastatytas, pavogtas) arba kontroliniui punktui neveikiant (nėra galimybės atsižymėti el. sistema) komanda privalo 

parašyti SMS žinutę su savo komandos numeriu bei KP numeriu nurodytu pagalbos telefonu. 

 

Saugumas 

Varžybos vykdomos miestelio ir užmiesčio zonoje, todėl organizatoriai perspėja dėl padidinto saugumo rizikos – automobilių eismas 

nestabdomas, pagalbos ir teisėjų trasoje nebus. Sportininkai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą. Varžybų metu privaloma laikytis 

kelių eismo taisyklių! Registracijos metu dalyviai pateikia pasirašytą dokumentą – „Sutikimą dėl Saugumo užtikrinimo ir dalyvio 

atsakomybės“ (už nepilnamečius pildo ir pasirašo tėvai/globėjai). Be šio dokumento startuoti nebus leidžiama. Šis dokumentas patvirtina, 

kad dalyvis dalyvauja varžybose savo rizika ir pilnai atsako už savo sveikatą, yra susipažinęs su varžybų taisyklėmis, žino ir laikysis kelių eismo 

taisyklių, yra fiziškai pilnai pasiruošęs dviejų ar keturių valandų varžyboms. 

 

Po renginio 

Dalyvio atminimo prizas, įspūdžiai, foto, video, karšta arbata ir maistukas! 

 

http://www.rogaining.lt/
http://www.dbsportas.lt/
https://www.dropbox.com/s/kbeh2yby0bevtm9/AK_saugumas_sutikimas_2021.pdf?dl=0
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Kontaktai susisiekti 

Giedrius Valantinas | giedrius.valantinas@gmail.com | +370 612 60777 

 

Draugai ir rėmėjai 

 

Lietuvos moksleivių sporto asociacijos sporto projektas "Op!" bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja 

Švietimo mainų paramos fondas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
  
 

 
 
 

 

  
        

         

 

 

 

 

 

BĖK. VAŽIUOK. ORIENTUOKIS. 
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