ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ
„GAJOS SPRINTŲ TAURĖ - 2019“
NUOSTATAI

TIKSLAS
Populiarinti orientavimosi sportą Kauno mieste, palaikyti sportinę formą žiemos sezono metu,
mokyti moksleivius greitai ir tiksliai orientuotis, skatinti laisvalaikį aktyviai praleisti lauke.
ORGANIZATORIAI
Kauno sporto mokyklos „GAJA" orientavimosi sporto trenerių kolektyvas.
VIETA IR LAIKAS
2018 m. lapkričio 11 d (sekmadienis)

Nepriklausomybės aikštė (IT mokykla, Laisvės
al. 33

2018 m. gruodžio 15 d. (šeštadienis)

Dainavos parkas ( SM „Gaja“ Partizanų g.180)

2019 m. sausio 12 d. (šeštadienis)

Trys mergelės (SM „Gaja“ Baršausko g. 66B)

2019 m. vasario 2 d. (šeštadienis)

Čečėnijos aikštė (VDU „Rasos“ gimnazija,

2019 m. kovo 16 d. (šeštadienis)

P.Lukšio g. 40)
Draugystės parkas (V. Kuprevičiaus
Progimnazija, Kovo 11-osios g. 94)

Kiekvieno etapo varžybų pradžia 11val. Atvykimas iki 10.30 val.

DALYVIAI

M12 – 2007 ir jaunesnės

V12 – 2007 ir jaunesni

M14 – 2005-2006

V14 – 2005-2006

M16 – 2003-2004

V16 – 2003-2004

M18 – 2001-2002

V18 – 2001-2002

M21 – 2000-1984

V21 – 2000-1984

M35 – 1983-1970

V35 – 1983-1970

M50 – 1969 ir vyresnės

V50 – 1969 ir vyresni

REGISTRACIJA (tik išankstinė)
https://goo.gl/forms/0oJkJEHYPbggsglz2

Arba prieš kiekvieną etapą „Gajos“ moksleiviai registruojasi pas trenerius, svečiai – el. paštu
orientyras@gmail.com arba telefonu +370 604 07977 iki paskutinio trečiadienio vakaro prieš varžybas.

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų pavardė, vardas, gimimo metai, komanda ir rezultatas
bus skelbiami https://dbtopas.lt/lt/varz puslapyje.

ŽEMĖLAPIAI, ATSIŽYMĖJIMAS
Žemėlapių masteliai - M 1:4000.
Varžybose naudojama SPORTident sistema (veiks ir SIAC). Neturintys savo kortelių galės
išsinuomoti: 0,5 € (paprastos), 1,0 € (SIAC).
Dalyvis, pametęs išsinuomotą SPORTident kortelę, privalo atlyginti organizatoriams nuostolius visą kortelės vertę (30 € – 70 €).
STARTO MOKESTIS
Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti (žemėlapiai, trasų kopijavimas, įrangos
nuoma, teisėjavimas) kiekviename etape dalyviai moka starto mokestį:
M,V 12-18 – 1,0 €
M,V 21, 35, 50 – 4,0 €*
*studentams ir senjorams taikoma 50%
UŽSIREGISTRAVĘS, BET NESTARTUOJANTIS, DALYVIS MOKA 50% MOKESČIO SUMOS.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
Atskiruose etapuose nugalėtojai savo grupėse nustatomi pagal geriausią trasos įveikimo
laiką. Taurės įskaitai sumuojami dalyvio atskiruose etapuose surinkti taškai, skiriami už
užimtas vietas sekančiai:
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Taurės įskaitoje nugalėtojai nustatomi pagal keturiuose (iš 5) etapuose surinktą didžiausią
taškų sumą. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama iškovojusiam daugiau aukštesnių
vietų. Startavęs, bet nebaigęs trasos dalyvis gauna 1 tašką.
Kiekvieno etapo MV 12-18 grupių prizininkai apdovanojami sporto mokyklos „Gaja“ diplomais,
saldžiais prizais prieš kito turo varžybų startą. Taurės įskaitoje visų grupių prizininkai
apdovanojami „Gajos“ taurėmis paskutinio turo metu pasibaigus varžyboms.
PASTABOS:
1. Esant nepalankioms oro sąlygoms ar kitiems nenumatytiems atvejams, galimi
tvarkaraščio pakeitimai.
2. Organizacija (treneris) arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose
dalyvauja laisva valia, pasitikrinęs sveikatą ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką
(tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais bei traumomis) ir įsipareigoja dėl to nereikšti
varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
3. Dalyviai startuodami sutinka, kad jų pasiektas rezultatas bus viešinamas, o taip pat varžybų
metu jie gali būti fotografuojami ir filmuojami, o medžiaga gali būti naudojama varžybų viešinimui
ir sporto populiarinimui.
4. Starto protokolai, rezultatai skelbiami tinklapyje: https://dbsportas.lt/lt/varz/,
https://www.facebook.com/orientyras/

