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2021 m. LTETUVOS KURdTVJU ORTENTAVIMOSI SPORTO
inprproNlro IL'GoJE TRASoJE

NUOSTATAI

I. TIKSLAI

Populiarinti orientavimosi sport4 kurdiqiq tarpe, isaiskinti paj6giausius sportininkus
II. ORGANIZATORIAI

_Lietuvos kurdiqiq sporto komitetas organizuoja dempionat4. VarZybas vykdo virniaus kurdiqiq
sporto klubas,,Gestas".

III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
2021 m. rugpjudio I 5 d. (sekmadienis). Varzybq vietovd _ 55.893813 ,22.460356.

Asmenines varZybos ilgojoje trasoje.
VarZybq programa:
.ll:00-startas.

IV. DALYVIAI, GRUPES

_ .UZ savo sveikat4 bei saugum4 sportininkai atsako patys, uZ vaikus ar nepilnamedius asmenis
atsakojq treneriai bei lydinrys suaugusieji.

. . VarZybrl dalyviai trasoje pamatg susiZeidusi sportinink4, privalo suteiktijam lmanom4pirmqi4 pagalb4, jei to negali padaryti savo jegomii - privalo kuo greidiu, irro.i,uoti r*zy-uii
organizatorius. organizatoriai neprisiimajokios atsakomybes susij-usios su dalyviq sveikata ai
patirtais nuostoliais.

VarZybose kviediami dalyvauti visi orientavimosi
sporto klubai.

Grupes: ME, VE.

V.ATSIZYMEJIMAS

sport4 kultivuojantys Lietuvos kurdiqiq
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. Vartybose naudojama Sportident standartine ir Si Air+ elektronind atsilymejimo sistema.
Dalyv.iai 

_patys atsako ul savo Si Air+ kortelg. Va4ybq starte bus galimybd pasitit<rinti kortelas
baterijos likutj.

VI. VIETOVE IR ZEN/MLAPIAI

Parkavimas varzybq vietoje ir tik nurodytose Bi4uvenq dvaro prieigos vietose. Nuo finiso iki
starto -600 m. Po varZybq bus galimybe isigyti kar5to ir iabai skanaus maiJo. Dalyviai bus kvildiami
3 min iki starro. Dalyvis butinai turi_segdii savo numeri, ant kurio uu, uzrus/. jo Ju.to-luitur.
Zemelapis sudarytas 2015 m. ir atnaujintas 2021 m.

Mastelis l:10000, H 2,5 m. Zemelapio autorius - sudare ir braiz6 S. Kireiris, atnaujino E.
Kukenys.

Besikeidiantis mi5rus bei spygliuodiq miSkas. Reljefas - vidutinio intensyvumo ir sudetingumo,
kai kur_,,plaukiantis". Pelkiq maZai. subrendusiame miske prabegamumu, g". , tudiuu yra keli didelijaunuolynq masyvai. Keliukq tinklas - vidutinis.



VII" REGISTRACIJA:
Registracija iki rugpj[dio l0 d. pas varZybq vyr. teisej4 L. Drazdauski laimis 143 @xuarLqalr1

Preliminarines techninds paraiSkos pateikiamos elektroniniu paStu lkskmantas@email.com iki
2021.08.11. Vardines paraiSkos su gimimo datomis, patvirtintos gydytojo ir organizacijos vadovo,
pateikiamos vyr. teisejui varZybq vietoje. Sportininkai privalo tureti gydytojo viz4

YIII. REZULTATU I{USTATYMAS

Asmenines dalyvirl vietos nustatomos pagal trasos iveikimo Iaik4.

Kontrolinis laikas: 180 min.

IX. APDOVANOJIMAS

Nugaletojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

IX. DALYVTU PRTEMTMO SALYGOS.
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas apmoka apdovanojimq, dalyviq nakvynes ir maitinimo

i5laidas. Sportininkq keliones i varZybas i5laidas apmoka komandiruojanti organiza;cija.

x. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Registruodamiesi i varZybas sutinkate, kad j sq ir jnsq komandos nariq pavardes, vardai,
gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai bItrl skelbiami www.lksk.lt puslapyje. Asmenys,
registruojantys i varZybas kitus Zmones turi uztikrinti, kad i5 registruojamq asmenq yra gavg sutikimus
aukSdiau nurodytai informacijai skelbti minetame puslapyje. Kiekvienas uZsiregistravgs dalyvis
sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuot4 medZiagq
gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose,
internetineje svetaineje ir kt.

covrD-19

Var{ybos vykdomos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais nutarimais, teisds aktais ddl
COVID-19 pandemijos


