
LABANORO GIRIOS ROGAININGO 2023
NUOSTATAI

ORGANIZATORIAI:
Orientavimasis visiems komanda. Vyr. teisėjas ir trasų planuotojas Saulius Kireilis,
pavaduotojas Audrius Kraujelis, sekretorius Algimantas Dambrauskas. Partneris OK
“Klajūnas”.

TIKSLAI:
Suteikti galimybę dalyviams ugdyti ir pademonstruoti ištvermę bei orientavimosi gebėjimus,
susipažinti su gražiausiomis Labanoro girios vietomis, išaiškinti geriausius rogainingo
sportininkus.

DATA IR VIETA:
2023 m. gegužės 20 d. (šeštadienis). Varžybų centras - laukas šalia Molėtų - Labanoro
plento ties posūkiu į Vidugirio kaimą. Koordinatės: 608226, 6124181 (LKS), 55.241228,
25.701845 (WGS), 55° 14' 28.42", 25° 42' 6.64"(WGS).
Varžybų rajonas - Labanoro girios dalis tarp Stirnių, Rašios ir Kanio ežerų. Miškas
daugiausia gero bėgamumo, kelių ir proskynų tinklas vidutinio tankumo, nemažai
aukštapelkių ir ežerų, žemėlapyje jų bus net 22. Tai viena gražiausių vietų Lietuvoje.
Žemėlapis atnaujintas 2023 m. pavasarį, mastelis 1:15 000, horizontalės kas 2,5 m, formatas
A3.



PROGRAMA:
10.00 - 11.40 val. Atvykimas, registracija, SI kortelės prisitvirtinimas prie riešo

organizatorių išduota juostele.
11.40 val. Žemėlapių išdavimas.
12.00 val. Bendras startas visoms grupėms.
14.00 val. Kontrolinio laiko pabaiga 2 val. grupėms.
14.45 val. 2 val. grupių apdovanojimai.
16.00 val. Kontrolinio laiko pabaiga 4 val.grupėms.
16.30 val. Uždaromas finišas.
16.45 val. 4 val. grupių apdovanojimai.

DALYVIŲ GRUPĖS:
Varžybos komandinės. Komandą sudaro du sportininkai.

BV4 - bėgikai vyrai 4 val. trukmė.
BM4 - bėgikės moterys 4 val. trukmė.
BV/M4 - bėgikai vyras ir moteris 4 val. trukmė.
DV4 - dviratininkai vyrai 4 val. trukmė.
DM4 - dviratininkės moterys 4 val. trukmė.
DV/M4 - dviratininkai vyras ir moteris 4 val. trukmė.

BV2 - bėgikai vyrai 2 val. trukmė.
BM2 - bėgikės moterys 2 val. trukmė.
BV/M2 - bėgikai vyras ir moteris 2 val. trukmė.
DV2 - dviratininkai vyrai 2 val. trukmė.
DM2 - dviratininkės moterys 2 val. trukmė.
DV/M2 - dviratininkai vyras ir moteris 2 val. trukmė.

ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA - SPORTident:
Neturintieji SI kortelės galės ją išsinuomoti iš organizatorių už 1 Eur. Registracijos metu
nurodyti šį poreikį. Dalyviai patys atsakingi, kad jų SI kortelės talpintų planuojamą surinkti KP
kiekį.

VARŽYBŲ EIGA:
Atvykę dalyviai iš organizatorių gauna specialias juosteles ir jomis prisitvirtina SI korteles prie
riešo. 11.40 dalyviai įeina į žemėlapio dalinimo zoną, ten išsivalo ir suaktyvina SI korteles,
kiekvienas gauna ant nešlampančio popieriaus atspausdintą žemėlapį su kontroliniais
punktais maršruto planavimui. 11.55 dalyviai išsirikiuoja starto vietoje, teisėjai patikrina SI
kortelių pritvirtinimą. 12.00 duodamas bendras startas. Kiekvienos komandos nariai kartu
bėga, eina ar važiuoja dviračiais matomumo ribose, esant reikalui, padeda vienas kitam.
Skirtumas tarp jų atsižymėjimo laikų kontroliniuose punktuose (KP) neturi būti didesnis kaip
30 sek. KP ieškomi laisvai pasirinkta tvarka. Kiekvienas KP įvertinamas taškais: pirmasis KP



numerio skaitmuo padaugintas iš 10. Pvz.: vietovėje esantis 31KP bus vertinamas 30 taškų,
43 KP - 40 taškų 55 KP - 50 taškų ir t.t.
Dalyviams finišavus, jų SI kortelės nuskaitomos sekretoriate ir susumuojami surinkti taškai.
Jei fiksuojamas skirtingas tos pačios komandos narių surastų KP skaičius, komandai
užskaitomas mažesnysis rezultatas. Komandos laikas fiksuojamas finišavus antrajam
komados nariui. Sportininkai turi tilpti į savo pasirinktą 2 val. arba 4 val. varžybų trukmę. Ją
viršijus, už kiekvieną viršytą visą ar nevisą minutę nuo komandos rezultato minusuojama po
10 taškų. Jei nors vienas komandos narys arba abu grįžta su nutraukta nuo riešo SI kortele,
nuo rezultato minusuojama 200 taškų. Finišavusiems po 16.30 rezultatas nebefiksuojamas,
tokios komandos bus rezultatų protokolo gale, kaip netilpusios į rogainingo reglamentą.
Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų skaičių. Surinkus vienodą taškų skaičių, jų
vietą nulems mažesnis trasoje sugaištas laikas.

APDOVANOJIMAI:
Visų grupių 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami prizais. Jei grupėje startuoja mažiau nei 6
komandos, apdovanojami tik nugalėtojai. Prizais taip pat apdovanojama kiekvienoje grupėje
viena geriausia komanda, kurių narių metų suma viršija 100.

REGISTRACIJA:
Būtina išankstinė registracija iki 2023.05.14 24 val. www.dbsportas.lt tinklapyje. Pavėlavusieji
galės dalyvauti tik, jei užteks rezervinių žemėlapių, už dvigubą mokestį.
Rezultatai bus skelbiami www.dbsportas.lt tinklapyje.

VARŽYBŲ MOKESČIAI:
Registruojantis ir sumokant iki 2023.05.01.- 15 Eur, moksleiviams ir senjorams (65+) - 7 Eur.
Registruojantis ir sumokant iki 2023.05.14.- 20 Eur, moksleiviams ir senjorams (65+) -10 Eur.
Varžybų mokestis pervedamas registracijos metu į sąskaitą:
UAB „Vingis“, įm. k. 132613724, sąsk. LT217300010002256480, Swedbank.
Sumokėtas mokestis reiškia registracijos pabaigą. Tik išimtinais atvejais bus galima sumokėti
grynais varžybų vietoje.

DALYVIŲ SAUGUMAS
Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų
treneriai ar tėvai. Dalyvis, užsiregistravęs į varžybas, tuo patvirtina, kad yra fiziškai ir
psichologiškai pasiruošęs 2-4 val. varžyboms, pasitikrinęs sveikatą, susipažinęs su saugumo
trasoje taisyklėmis, prisiima visą atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu ir
pasižada dėl to nereikšti pretenzijų organizatoriams.
Dalyviams trasoje rekomenduojama su savimi turėti pirmos medicininės pagalbos priemonių
nedidelėms traumoms - nutrynimams ar įbrėžimams. Gavus rimtesnę traumą ir nebegalint
tęsti varžybų, pagalbos kreiptis žemėlapyje nurodytu organizatorių telefonu.

INVENTORIUS:
Rekomenduojama su savimi turėti pakrautą mobilų telefoną (apsaugotą nuo sušlapimo),
laikrodį, kompasą, kreivimatį ar liniuotę, tušinuką ar markerį, kuprinaitę minėtiems daiktams,

http://www.dbsportas.lt
http://www.dbsportas.lt


gėrimams ir maisto papildams susidėti. Dviratininkams privaloma dėvėti kieto paviršiaus
šalmą, rekomenduojama su savimi turėti spyną, kad, reikalui esant, kuriam laikui saugiai
palikti dviratį, nes ne visus KP bus racionalu pasiekti dviračiais.

INFORMACIJA:
Su organizatoriais galima susisiekti: +370 699 34446, vingis@osvingis.lt

Iki susitikimo gegužės 20 d. Labanoro girioje !


