
Riešės pavasario varžybų nuostatai

Orientavimasis visiems komanda iš Kauno visus orientavimosi sporto mėgėjus 2023 m.
balandžio 10 d. kviečia įveikti pasirinktą orientavimosi trasą Riešės miške prie Vilniaus.
Varžybų centras prie įvažiavimo į karinį poligoną. Koordinatės: 580190, 6071706 (LKS),
54.775227, 25.246411 (WGS),54° 46' 30.82", 25° 14' 47.08" (WGS) .

Informacija apie vietovę ir trasas

Trasos suplanuotos Riešės miško pietinėje dalyje. Vietovė raižyta, lygumų nėra, vyrauja įvairios
vidutinio dydžio reljefo formos. Miškas brandus, vidutinio bėgamumo, balandžio mėnesį
nesužėlęs ir gana gero matomumo. Kelių ir takų tinklas vidutinio tankumo.
Žemėlapis sudarytas 2022 m., naudojant naujausius Lidar duomenis, patikslintas 2023 m.
pavasarį. Žemėlapio sudarytojas ir trasų planuotojas S. Kireilis.
Masteliai 1:10 000 ir 1:7500, horizontalės kas 2,5 m.

Bus paruoštos penkios trasos: A trasa – 8.6 km, 21 KP, 250 m (M 1:10 000)
B trasa – 6,4 km, 14 KP, 190 m (M 1:10 000)
C trasa – 4,6 km, 14 KP, 140 m (M 1:7500)
D trasa – 3,4 km, 10 KP, 100 m (M 1:7500)

P trasa (pradedantiesiems, takeliais) – 2,3 km, 7 KP, 50 m (M 1:7500)
Trasų parametrai po inspekcijos miške gali nežymiai pasikeisti.

Varžybų pobūdis panašus į masinių varžybų. Dalyviai atvyksta jiems patogiu laiku, sumoka
starto mokestį, pasiruošia bėgti ir eina į starto vietą prie pat centro. Ten prieš pat startą iš teisėjo
gauna žemėlapį (P trasos žemėlapiai bus duodami sekretoriate iš anksto) ir išbėga į trasą. Ją
įveikę ir atsižymėję finišo SI stotelėje, eina pas sekretorių KP atžymų patikrinimui ir laiko
užfiksavimui. Startuoti galima nuo 11 iki 13 val. Kontroliniai punktai nurenkami nuo 14.30.
Būtina išankstinė registracija DBsportas tinklapyje iki balandžio 6 d. vakaro, nurodant kokią
trasą planuojama įveikti, kad būtų galima paruošti reikiamą kiekį žemėlapių. Pavėlavusieji
užsiregistruoti galės startuoti tik sumokėję 1,5 karto didesnį starto mokestį, su sąlyga, kad užteks
atsarginių žemėlapių.

Visi rezultatai bus paskelbti DBsporto tinklapyje.
Atsižymėjimas Sportident, SI kortelės nuoma moksleiviams nemokamai, suaugusiems–1 Eur.

Varžybų mokestis - 10 Eur, studentams ir senjorams (65+) – 7 Eur, moksleiviams - 3 Eur.
Visiems, gimusiems Velykų savaitgalį, balandžio 8-10 dienomis, startas nemokamas (su

savimi turėti tą patvirtinantį asmens dokumentą). Trijų ir daugiau asmenų šeimoms - 20%
nuolaida.

A trasą greičiausiai įveikusiam vyrui ir B trasą greičiausiai įveikusiai moteriai bus įteikti
piniginiai prizai, kurių dydis priklausys nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus ir bus paskelbtas
prieš pat varžybas.

Starto mokestį galima mokėti varžybų vietoje arba pervesti į sąskaitą iš anksto:
UAB „Vingis“, įm. k. 132613724, sąsk. LT217300010002256480, Swedbank.

Su organizatoriais galima susisiekti: +370 699 34446, vingis@osvingis.lt
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 pasitikrinęs sveikatą,
susipažinęs su saugumo taisyklėmis, prisiima visą atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą
varžybų metu ir pasižada dėl to nereikšti jokių pretenzijų organizatoriams.



Žemėlapio fragmentas


