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LIETUVOS KURCIVJQ ORIENTAVIMOSI
druprouaro vIDUTINEJE TRASoJE
NUOSTATAI

I.

TIKSLAI
Populiarinti orientavimosi sportq kurdirjq tarpe, iSai5kinti pajdgiausius sportininkus

II. ORGANIZATORIAI
Lietuvos kurdiqiq sporto komitetas organizuoja 6empionat4. VarZybas vykdo Vilniaus kurdiqiq
sporto klubas,,Gestas",

III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
2021 m. rugpjiidio l4 d. (Seitadienis). VarZybq vietovd
Asmenines varZybos vidutineje trasoje.

-

55.833253, 22.152557.

VarZybq programa:
. 1 l:00 vidutines trasos startas.

IV. DALYVIAI, GRT]PES
UZ savo sveikat4 bei saugum4 sportininkai atsako patys, uZ vaikus ar nepilnamedius asmenis
atsakojq treneriai bei lydinrys suaugusieji.
VarZybq dalyviai trasoje pamatg susiZeidusi sportinink6 privalo suteikti jam lmanom4
pirmqj4 pagalb4, jei to negali padaryti savo jegomis - privalo kuo greidiau informuoti varZybq
organizatorius. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybds susijusios su dalyviq sveikata ar
patirtais nuostoliais.
VarZybose kviediami dalyvauti visi orientavimosi sport4 kultivuojantys Lietuvos kurdiqiq
sporto klubai.
Grupes: ME, VE.

V. ATSIZYMEJIMAS
Varlybose naudojama Sportldent standartind ir Si Air+ elektronine atsifymejimo sistema.
Dalyviai patys atsako ul savo Si Air+ kortelg. Varlybq starte bus galimybd pasitikinti korteles
baterijos likutf.

vI. \,IETOVE IR ZEN.M,LAPIAI
Vykstant i varZybas per Telsiq miest4 rekomenduojame i5vykti 5-10 min. ankdiau, kadangi
pietinej miesto pus€je vykdomi Muziejaus g. rekonstrukcijos darbai. TvarkomE gatvg
rekomenduojame apvaZiuoti per Alyvq, Butkq Juzes ir Baltijos gatves. I varZybq viet4 reikia vaZiuoti
per i,ardn4miestel! link Tverq, o po to vykti link Plung6s 3205 keliu. Parkavimas - varZybq finiSo
vietoje, kurioje bus galimyb0 lsigy,ti uZkandZiq ir kar5tq bei Saltq g6rimq. Netoliese yra Paplienijos
piliakalnis, prie kurio tryksta tyras geriamo vandens Saltinis, yra galimybO nusiprausti padioje Minijos
upeje. Nuo finiSo iki starto - 1200 m.
ZemOlapis sudarytas 2021 m.
Mastelis 1:10000,H2,5 m. Zemelapio autorius - E. Kukenys.
Besikeidiantis mi5rus bei spygliuodiq mi5kas. Reljefas - Minijos up6s Slaitas su griovomis,
kuriuose apstu Saltiniq ir pelkudiq. Subrendusiame miSke prabegamumas nuo gero iki blogo. Keliukq
tinklas labai maZas. Minijos Slaitai iki 80 m aukidio su gausybe griovq, lomq, ivairiame Slaito auk5tyje
"pakibusiq" grioveliq ir pelkudiq, gausu ir rieduliq.

VII. REGISTRACIJA:
Registracija iki rugpjUdio 10 d. pas varZybq vyr. teisej4 L. Drazdauski laimisl43@ernail.com
Preliminarines technin€s paraiSkos pateikiamos elektroniniu paStu lkskmantas@gmail.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

VIII. REZULTATU I{USTATYMAS
Asmenines dalyviq vietos nustatomos pagal trasos iveikimo laik4.

Kontrolinis laikas: 120 min.

IX. APDOVANOJIMAS
Nugal€tojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

IX. DALY\IU PRIEMIMO SALYGOS.
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas apmoka apdovanojimq, dalyviq nakvynes ir maitinimo
iSlaidas. Sportininkq keliones i varZybas i5laidas apmoka komandiruojanti oryanizacija.

X. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Registruodamiesi i varZybas sutinkate, kad jiisq ir j[sq komandos nariq pavardds, vardai,
gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai b[tq skelbiami www.lksk.lt pustapyje. Asmenys,
registruojantys ! varZybas kitus Zmones turi uztikrinti, kad i5 registruojamq asmenq yra gavg sutikimus
auk5diau nurodytai informacijai skelbti minetame 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,
intemetineje svetaineje ir kt.

covID-19
Va(ybos vykdomos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais nutarimais, teises aktais d€l
COVID-19 pandemijos

