VI KAUNO ROGAININGAS
NUOSTATAI
ORGANIZATORIAI:
Kauno sporto mokyklos „Gaja“ trenerių kolektyvas.
TIKSLAI:
Populiarinti orientavimosi sportą ir išaiškinti stipriausius Kauno m. rogainingo rungties sportininkus,
skatinti sportininkus ugdyti ištvermę.
VARŽYBŲ DATA IR VIETA:
2017.12.02 (šeštadienis). Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjus, adresas: Žeimenos g. 66, Kaunas
Žemėlapio teritorija apims dalį Kauno miesto, Kleboniškio ir Karmėlavos apylinkes.
VARŽYBŲ RŪŠIS, GRUPĖS:
Orientavimosi trasos įveikimas bėgte, pėsčiomis arba dviračiu patiems pasirenkant kontrolinių punktų
(KP) rinkimo tvarką per kontrolinį laiką.
Varžybos komandinės (komanda – 2 sportininkai), startas bendras.
Grupės: vyrai (V), moterys (M),mišri (MV) pagal metų sumą:
M29, V29, MV29 grupės (2-jų komandos narių amžių suma neviršija 29 m.)
M35, V35, MV35 grupės (2-jų komandos narių amžių suma neviršija 35 m.)
ME, VE ir MVE elito grupės (2-jų komandos narių amžių suma virš 35 m.)
MV80 veteranų grupė (2-jų komandos narių amžių suma virš 80 m.)
OSKD grupė (2 komandos nariai, amžius ir lytis nesvarbu)
Kontrolinis laikas KP rinkimui: 3 valandos M,V-29 grupėms, 4 valandos visoms kitoms grupėms.
PROGRAMA:
9.00-10.00 val. Atvykimas ir registracija
10.30 val. Žemėlapių išdavimas (kiekvienas dalyvis gauna žemėlapį su nukopijuotais visais punktais).
11.00 val. Bendras startas visoms grupėms
14.00 val. Kontrolinio laiko pabaiga M,V,MV29 grupėms
14.45 val. M,V-29 grupių apdovanojimai.
15.00 val. Kontrolinio laiko pabaiga dviratininkų, jaunių, suaugusių ir veteranų grupėms
15.30 val. Uždaromas finišas.
15.45 val. Rogainingo apdovanojimai.
ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA:
Atsižymėjimas Sportident sistema.
REGISTRACIJOS TVARKA IR LAIKAS:
Būtina išankstinė registracija iki 2017.11.27 22.00 val. tinklapyje: https://dbsportas.lt/lt/varz/2017224
Starto mokestis mokamas varžybų dieną registracijos metu. Tuo pat metu visi dalyviai privalo pasirašyti
sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės (už moksleivius pasirašo tėvai arba
treneriai).Šis dokumentas patvirtina, kad dalyvis varžybose dalyvauja savo rizika ir pilnai atsako už savo
sveikatą, yra susipažinęs su varžybų taisyklėmis, žino ir laikysis kelių eismo taisyklių ir yra fiziškai pilnai
pasiruošęs 3-4 valandų varžyboms.

STARTO MOKESTIS:
Starto mokestis vienam dalyviui:
M29, V29, MV29 (jaunučių grupė) – 4 EUR
M35, V35, MV35 (jaunių grupė)
– 5 EUR
ME, VE ir MVE (elito grupė)
– 10 EUR
M80, V80 ir MV80 (veteranų grupė) – 10 EUR
OSKD
– 10 EUR
“Gajos” auklėtiniams max. mokestis – 5 €.
SportIdent kortelių nuoma suaugusiems – 1,0 €, moksleiviams – 0,50 €. (Papildomos kortelės nuoma –
0,50 €).
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS:
Laimi daugiausiai taškų surinkusi komanda. Kiekvienas KP įvertinamas taškais: pirmasis KP numerio
skaitmuo padaugintas iš 10. Pvz.: Vietovėje esantis 31KP bus vertinamas 30 taškų, 32KP – 30 taškų,
45KP – 40 taškų, 79KP – 70 taškų... Jei komanda surenka vienodą skaičių taškų, laimi mažiau laiko
distancijoje užtrukusi komanda. Finišas fiksuojamas finišavus antram dalyviui. Visus KP komandos
nariai aplanko kartu (atžymų skirtumas negali viršyti 30 sek.). Komanda, netilpusi į kontrolinį laiką, už
kiekvieną pavėluotą minutę praranda po 10 taškų.
APDOVANOJIMAI:
Visų grupių prizininkai apdovanojami prizais, jei grupėje startuoja mažiau nei 4 komandos apdovanojami tik nugalėtojai.
INVENTORIUS:
Rekomenduojama su savimi turėti pakrautą mobilų telefoną, laikrodį, kompasą, kuprinaitę maitinimuisi
trasoje, kreivimatį ar liniuotę, tušinuką ar markerį, maišiuką žemėlapiams, telefonui.
INFORMACIJA:
Kontrolinis punktas Nr.100 yra visiems paskutinis.
SI kortelės bus tvirtinamos ant rankos (riešo) ir tikrinamos prie įėjimo į starto zoną. Nuskaičius kortelę
finiše ją nuims teisėjai. Grįžus su nutraukta nuo rankos kortele – 200 taškų bauda. Saugumas trasoje:
kertant važiuojamus automobilių kelius laikytis eismo taisyklių. Venkite privačių teritorijų (gali būti
palaidų šunų). Sportininkai patys atsako už savo sveikatą, už moksleivius atsako treneriai. Sumokėjęs
starto mokestį, dalyvis patvirtina, kad saugumo ir kelių taisykles žino ir pilnai pasiruošęs keturių valandų
varžyboms.
Užsiregistravusių dalyvių sąrašas, rezultatai skelbiami tinklapyje:
https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/
Papildoma informacija tel. 8 62157868 arba orientyras@gmail.com
Laukiame Jūsų gruodžio 2 d. Kaune !

