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NUOSTATAI

I. TIKSLAI

Populiminti orientavimosi sport4 kwdiqiq tarpe, iSai5kinti pajegiausius sportininkus

II. ORGANIZATORIAI

Lietuvos kurEiqiq sporto komitetas kartu su OS klubas ,,Silas". Vy'r. teisejas L. Drazdauskas,
ryr. sekretorius G. Rtikas, trasas ruo5ia ir planuoja S. Kireilis.

III. LAIKAS, YIETA, PROGRAMA
2022 m. balandZio 10 d. (sekmadienis).

Asmenines varZybos atskiru startu pailgintde vidutineje trasoje, nurodyta kryptimi.
VarZybq programa:
- atvykimas ir registracija iki 11 val.
- startas 12 val.
- varZybq uidarymas ir apdovanojimai planuojami 15.00 val.
- kontrolinis laikas - 2,5 vaL

VarZybq vietove - Giraiti5kiq miSkas, Prienq rajonas. (Zifrreti schem4):
Koordinates: 49602i, 60s2299 (LKS)

54.607237 , 23.938415 (WGS)
54" 36'26.05", 23' s6' 18.3', (WGS)

IV. DALYVIAI, GRUPtS
UZ savo sveikat4 bei saugum4 sportininkai atsako patys, uZ vaikus ar nepilnamedius asmenis

atsako jq treneriai bei lydintys suaugusieji.
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Varibq dalyviai trasoje pamatg susiZeidusi sportininkq, privalo suteikti jam imanomq
pirmqj4 pagalbq, jei to negali padaryti savo jegomis - privalo kuo greidiau informuoti varzybq
organizatorius. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybes susijusios su dalyvirl sveikata ar
patirtais nuostoliais.

VarZybose kviediami dalyvauti visi orientavimosi spofi4 kultivuojantys Lietuvos kurdiqjq
sporlo klubai.

Grupes: ME, VE.

V. ATSIZYMEJIMAS
VarZybose naudojama Sportldent standartine ir Si Air+ elektronine atsiZymejimo sistema.

Dalyviai patys atsako uZ savo Si Air+ kortelg. Varzybq stafte bus galimybe pasitikinti korteles
baterijos likuti.

VI. VIETOVE IR ZEMELAPIAI

Varzybq rajonas - Prienq Silo centrine dalis, Siaureje apimanti Drubengio upelio Slaitus,
pietuose - lygesnius rajonus.

Reljefo formos smulkios, vidutines ir stambios. Drubengio upelio Slaitai iki 40 m auk5dio, kai
kur labai statrls. Pietineje dalyje esanti vietove vidutini5kai raiLyta.

Mi3kas spygliuodiq, gero, vidutinio ir blogo begamumo. Kai kur Drubengio Slaitai privirtg
medZiq ir sunkiai pereinami. Pietineje dalyje r,yrauja parkiniai pu5ynai ir vidutinio begamumo miSkas.
Keliq, proskynq ir takq tinklas vidutinio tankumo.

Prienq dempionato trasos bus vidutinio ilgio su Slaitais.
Zemelapis atnaujintas 2022 m. pavasar!, panaudojant naujausius lazerinio Zemes pavir5iaus

skanavimo taSkq duomenis. Sudarytojai: S. Kireilis ir D. Zilovas.
Mastelis 1 : 10 000, horizontales kas 2,5 m.
M,nr'12 ir M/V65+ grupems M 1:7500.

VII. REGISTRACIJA:
Registracija iki balandZio 4 d. pas varzybq ryr. teisejE L. Drazdausk4 laimis 143@gmail.com

Preliminarines technines paraiSkos pateikiamos elektroniniu pa5tu [kskmantas@gmail.com iki
2022.04.04. Vardines paraiSkos su gimimo datomis, patvirtintos gydytojo ir organizacijos vadovo,
pateikiamos ryr. teisejui varzybq vietoje. Sporlininkai privalo tureti gydytojo viz4

VIII. REZULTATU NUSTATYMAS

Asmenines dalyviq vietos nustatomos pagal trasos fveikimo laik4.

Kontrolinis laikas: 2.5 val.



IX. APDOVAI{OJIMAS

Nugaletojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

rx. DALYITU PRJEMTMO SALYGOS.
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas apmoka apdovanojimq, dalyviq maitinimo i5laidas.

x. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Registruodamiesi i varZybas sutinkate, kad jfisq ir jlsq komaados nariq pavardes, vardai,
gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai butq skelbiami www.lksk.lt ir https://dbsportas.lt
puslapyje. Asmenys, registruojantys ivarZybas 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 svetaindje ir kt.

covID-19

VarZybos bus vykdomos pagal tuo metu galiojandius SAM ribojimus ir reika.lavimus, susijusius su
COVID-I9 pandemija.


