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I.

TIKSLAI
Populiarinti orientavimosi sport4 kurdiqjq tarpe, iSaiSkinti pajdgiausius sportininkus

II. ORGANIZATORIAI
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas organizuoja dempionat4. VarZybas vykdo Vilniaus kurdiqjrl
spofto klubas,,Gestas".

III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
2021 m. rugpjudio l3 d. (penktadienis). VarZybq vietove
Asmeninds varZybos sprinto trasoje atskiru startu.

-

Tel5iq miesto stadionas.

VarZybq programa:
. l6:00 val. atvykimas ir registracija;
. 18:00 sprinto trasos startas.

IV, DALYVIAI, GRT]PES
UZ savo sveikat4 bei saugum4 sportininkai atsako patys, uZ vaikus ar nepilnamedius asmenis
atsako

jq treneriai bei lydintys suaugusieji.

VarZybq dalyviai trasoje pamatg susiZeidus! sportinink4, privalo suteikti jam imanom4
pirmEj4 pagalb4, jei to negali padaryti savo jegomis - privalo kuo greidiau informuoti varZybq
organizatorius. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybes susijusios su dalyviq sveikata ar
patirtais nuostoliais.
VarZybose kviediami dalyvauti visi orientavimosi sportq kultivuojantys Lietuvos kurdiqjq
sporto klubai.
Grupes: ME, VE.

V. ATSIZYTiM,JIMAS
Va4ybose naudojama Sportldent standartine ir Si Air+ elektronind atsilymdjimo sistema.
Dalyviai patys atsako ut savo Si Air+ kortelg. Varfybq starte bus galimybe pasitikrinti korteles
baterijos likut!. FiniSe begantiems su Si Air+ kortele atsilymeti nereikes, veiks ,,fini5o kilimas".

VI. VIETOVE IR ZTNM ,IPTAT
Parkavimas - stadiono ma5inq stovejimo aikSteleje. Nuo finiSo iki starto - 300 m. Registracija
ir sekretoriatas bus miesto stadione esandioje palapindje. Dalyviq numeriai bus sukabinti ant virves,
kuriuos dalyviai patys privalo pasiimti. Stadione ant Zoles vaik5dioti grieitai draudZiama. VarZybq
metu transporto eismas mieste nera stabdomas, toddl dalyviai kirsti gatves privalo tik nurodytose
vietose laikantis saugaus eismo taisykliq. ApSilimas - tik stadiono teritorijoje.
Zem0lapis atnauj intas 2021 m. Mastetis 1:4000, H 2,5 m. i.emblapio autoriai - G. Trimakas,
V. Paulauskas.
Zemelapis apima jvairius miesto uZstatymo laikotarpius. Senamiestis yra vienas i5 septynirl
Lietuvoje saugomq, su netaisyklingos formos pastatq ir gatviq i5sidestymu Slaite. Dauguma likusios
dalies yra uZstatyta sovietmediu. Reljefas stambus ir intensyvus. Lemelapyje vykdyta daug varZybtl,
daromos miesto ,,masines". Rekomenduojama tipind sprinto apranga, Sipai draudZiami.

YII. REGISTRACIJA:
Registracija iki rugpjldio l0

d. 23:59 val. pas varZybq vyr. teisej4 L. Drazdauski

laimis 143@gmail.com

PreliminarinEs technines paraiSkos pateikiamos elektroniniu pa5tu lkskmantas@gmail.com iki
2021 .08.1 1. Vardines parai5kos su gimimo datomis, patvirtintos gydytojo ir organizacijos vadovo,

pateikiamos vyr. teisejui varZybq vietoje. Sportininkai privalo turdti gydytojo viz4

YIII. REZULTATU r\USTATYMAS
Asmenines dalyviq vietos nustatomos pagal trasos iveikimo Iaik4.

Kontrolinis laikas: 60 min-

IX. APDOVANOJIMAS
Nugaletojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

rx. DALYWU PRIEMTMO SALYGOS.
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas apmoka apdovanojimq, dalyviq nakvyn€s ir maitinimo
i varZybas i5laidas apmoka komandiruojanti organizacija.

iSlaidas. Sportininkq kelion6s

x. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Registruodamiesi i varZybas sutinkate, kad jusq ir jiisq komandos nariq pavardes, vardai,
gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai biitq skelbiami www.lksk.lt puslapyje. Asmenys,
registruojantys i varZybas kitus Zmones turi uZtikrinti, kad i5 registruojamq asmenq yra gavg sutikimus
aukSdiau nurodytai informacijai skelbti min€tame puslapyje. Kiekvienas uZsiregistravgs dalyvis
sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuot4 medZiag4
gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose,
internetineje svetaineje ir kt.

COVID-19

Va(ybos vykdomos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais nutarimais, teises aktais dil
COVID-19 pandemijos

