
 

 

 

Pavasario Taurė (Spring Cup)2020- COVID Edition 
2 x WRE (Vidutinė,Ilga) 

2021-09-11/ 2021-09-12 

 

1 Biuletenis (2021Birželis) 

Varžybų organizatoriai: 

OK „Medeina“ 
Varžybų direktorius: Rimvydas Kutka 
Trasos: Rimvydas Kutka 
IOF varžybų patarėjas: Gytis Šumskas 

 

  Kontaktai: 

Rimvydas Kutka +37068544037, tukmir@gmail.com 
 



Programa: 

2021-09-11 Vidutinė trasa (WRE). Startas 14:00 
2020-09-12Ilga trasa (WRE). Startas 12:00 
 

Vieta – Atvykimas–Varžybų centras : 

Burbiškių km (Širinės ežeras - Šiaurinė dalis), Vievio sen., Elektrėnų sav., 14 km nuo Trakų

 

 
Draudžiama lankytis vietovė

 



   Dalyvių grupės: 

WM 8*,10*, 12A, 12B, 14, 16, 18, 20, 21E WRE, U23** WRE, 21A, 21B***, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75, 80, WM 100 kg****, OPEN-1*****, OPEN-2***** 
* Markiruota trasa nupiešta raudona linija ant žemėlapio, kontroliniai punktai stovi ant markiruotės. Bus 
specialūsžemėlapiaiirstartasnetolinuovaržybųcentro. 
** U23 grupė bus papildomai apdovanojama 
*** Techniškai lengva trasa.  
**** Gali dalyvauti dalyviai sveriantys 100 ir daugiau kg. 

***** Registruotis galima ir varžybų dieną.   
 

Vietovė / Žemėlapiai /Trasos: 

Žemėlapis sudarytas 2019 m.  rudenį  ir 2020 m. pavasarį naudojant LIDAR duomenis, 
pakoreguotas 2021 vasarą. 
Reljefas vidutinio stambumo. Įvairių dydžių duobės ir kalneliai, kai kurie iš jų su labai stačiais 
šlaitais.Šlaitai iki 25m.  Vidutinis praeinamumas. Yra daug didelių ir mažų nepraeinamų pelkių. 
Dalis vietovės naudojama pirmą kartą. Kitai daliai  panaudoti Pavasario Taurės (Spring Cup) 
2019 LOSF 1907, ACO rudens estafetės LOSF 2019bei 1989 m Rykantų žemėlapiai LOSF 188,LOSF 
187. Be to, panaudotas žemėlapis LOSF  1330), kurį sudarė S.Kireilis 2019m.  
Visi dalyviai privalo bėgti su numeriais. 18 M21E ir 12W212Edalyvių bėgs su GPS. 
 
1-a diena 2021-09-11(WRE)–Vidutinė trasa. 
 
Mastelis 1:10 000 , horizontalės kas 2,5 m. 
Mastelis 1:7 500, horizontalės kas 2,5 m - grupėms MW12,14,60+ 
Starto intervalas 2 min. MW21E nugalėtojų laikai – 35 min. 
WRE dalyviams starto protokolai bus sudaryti pagal IOF taisykles, t.y. pagal rangus. 
WRE dalyviams bus karantino zona, į kurią reikia įeiti ne vėliau kaip 14:30. 
Varžybų centre bus modelio žemėlapis. Nuo varžybų centro iki starto 1,00 km. 
Identiška vietovė kitoje pusėje A1 kelio LOSF 2018 
 
2-a diena 2021-09-12 (WRE) –Ilga trasa. 

Mastelis 1:10 000 , horizontalės kas 2,5 m. WRE  
Mastelis 1:7 500, horizontalės kas 2,5 m - grupėms MW12,14,60+ 
Starto intervalas 3 min. MW21E grupėms bus skaidymas. 
Nugalėtojų laikai – M21E - 90 min., W21E – 70-75 min. 
WRE dalyviams starto protokolai bus sudaryti pagal vidutinės trasos rezultatus: 
paskutinis išbėgs vidutinės trasos nugalėtojas. Nuo varžybų centro iki starto 1,0 km.  

 

Atsižymėjimo sistema: 
 

SPORTident. Dalyviai neturintys SI kortelių galės jas išsinuomoti varžybų centre. 



Registracija: 
 
Registracijavisoms grupėms, išskyrus Elito grupes,DBSportastinklalapyje. Pastaba: MW 21E 
privalo registruotis IOF Eventore kiekvienai dienai Vidutinė, Ilgaatskirai, organizatoriai įkels jūsų 
duomenis į DB Sportą. 

Registracija prasideda 2021-06-21 12:00. 
Iki 2021-09-04DBSportastinklalapyje galima daryti pakeitimus ir nemokamai išsiregistruoti. Po 
šios dienos norintiems išsiregistruoti ar neatvykus į varžybas – 50% starto mokesčio. 
Registracijos pabaiga 2021rugsėjo 4 dieną.  

 

Starto mokesčiai: 

     
Iki  

2021-08-02 
Iki        

2021-08-23 
Iki 

2021-09-04 
Papildomas 
mokestis* 

SI 
nuoma** 

     Sumažinta Įprasta Padidinta   Už abi 
dienas 

MW21E € 26 30 40 3 2 
MW 21-60 € 22 26 35 2 2 
MW 20, 65+ € 18 22 30 2 2 
MW 12-18 € 8 12 18 1 1 

MW 8,10 € 6 8 12 0 
1 (tik 

MW10) 
 

Visos kainos už abi dienas. Registruojantis vienai dienai- pusė kainos + Papildomas mokestis. 
** Papildomas mokestis neprisideda tiems, kurie startuoja  abi dienas, bet kitose grupėse. IOF 
Eventore 
 yra pridėtas šis mokestis, kuris perkėlus į DB Sportą bėgantiems abi dienas bus eliminuotas.  
*** SIAC nuoma- dviguba kaina nuo įprastos. 

 

Apmokėjimas: 
 

 Duomenys apmokėjimui: 
Gavėjas: Kauno orientavimosi sporto klubas Medeina 
 Bankas: SEB , Sąskaitos Nr.: LT897044060003104436.  
. 

 
 . 

 
    
  



Prizai: 

Visų grupių prizininkai bus apdovanojami prizais abiejų dienų sumoje. 
MW21E (WRE) grupėse bus papildomi piniginiai prizai už abiejų dienų sumą: 
1-os vietos – €200, 2-os vietos – €150, 3-ios vietos - € 100. 

 
 

Kita: 
  

Visi dalyviai laikosi tuometinių COVID 19 tvarkos taisyklių. 
Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami 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. 
Sportininkai gali imti į trasą GPS-įrangą (laikrodžius), kurių monitoriuje negalimas žemėlapių 
rodymas. Telefonų imti negalima. 
Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų asmens duomenys (be gimimo metų) bus 
skelbiami https://dbsportas.lt puslapyje. Dalyviai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami ir 
jų nuotraukos ir vaizdo medžiaga gali būti naudojama renginio viešinimo tikslais. 

 

Apgyvendinimas: 

http://www.trakai-visit.lt/en/accommodationhttp://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-
turizmas/traku-rajonehttps://www.balticlakes.lt/en/holiday-rental/elektrenai 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Varžybų generalinis rėmėjas
 

   
 

Rėmėjai: 

 

 

 

Varžybų generalinis rėmėjas: 

 

 

 

 


