
    

 

Spring Cup 2022 /  Pavasario Taurė 2022  
2 dienos x WRE  (Vidutinė, Ilga) 

 

BIULETENIS Nr.3 
2022-03-03 

 
SVARBU! 

Dėl protu nesuvokiamų Rusijos ir Baltarusijos režimų agresijos prieš 
suverenią Ukrainą mūsų klubas jungiasi prie tarptautinės orientavimosi 

sporto federacijos iniciatyvos ir uždraudžia Rusijos ir Baltarusijos 
sportininkams dalyvauti tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose 

Pavasario taurė / Spring cup. 
СЛАВА УКРАЇНІ! 

 Varžybų organizatoriai: 

Orientavimosi sporto klubas „Medeina“ 
Varžybų direktorius: Artūras Vaitiekus 
Vyr. teisėjas:  Linas Ramanauskas 
Sekretoriai:  Sigitas Jaugėla 

Petras Jaugėla 
Žemėlapiai, trasos:  Rimvydas Kutka 
IOF varžybų patarėjas: Vitalijus Paulauskas 

 



 Kontaktai: 

OK „Medeina“  el. p.: okmedeina@gmail.com 
Artūras Vaitiekus +370 686 11053 
 

 Programa: 

2022-04-23 Vidutinė trasa (WRE). Startas 14:00 
2022-04-24  Ilga trasa (WRE). Startas 12:00  
 

 Varžybų vieta: 

Drabužninkų k., Trakų r.,  10 km nuo Aukštadvario E28 keliu link Vilniaus.  

 

 Vietovė / Žemėlapiai: 



Žemėlapis sudarytas 2021 m.  rudenį  ir 2022 m. pavasarį naudojant LIDAR duomenis, 
fragmento pavyzdys: 

 
Vietovėje yra dviejų gerai žinomų Lietuvos upių aukštupiai: Verknės ir Strėvos. 
Panaudota  dalis  1987 metų  LOSF 118 žemėlapio ir dalis vietovės orientavimosi sporte 
naudojama pirmą kartą. Visa vietovė įeina į Aukštadvario regioninį parką. Varžybų centras: 
“stepinėse pievose” įeinančias į „Natura 2000“ registrą. 
Vietovė stipriai raižyta, viename šlaite iki 30 metrų pakilimas. Šlaituose yra nemažai įvairaus 
dydžio griovų. Praeinamumas vidutinis. Pelkių nedaug ir beveik visos praeinamos. 
 
1-a diena 2022-04-23  (WRE) – Vidutinė trasa. 

Mastelis 1:10 000 , horizontalės kas 2,5 m. 
Mastelis 1:7 500, horizontalės kas 2,5 m - grupėms M/W12,14,60+ 
Starto intervalas 2 min. M/W  nugalėtojų laikai – 35 min. 
WRE dalyviams starto protokolai bus sudaryti pagal IOF taisykles, t.y. pagal rangus. 
WRE dalyviams bus karantino zona. 
 
2-a diena 2022-04-24  (WRE) – Ilga trasa. 
Mastelis 1:10 00, horizontalės, kas 2,5m. 
Mastelis 1:7 500, horizontalės kas 2,5 m - grupėms M/W12,14,60+ 
Starto intervalas 3 min. 
WRE grupių planuojami nugalėtojų laikai: vyrams - 95 min., moterims - 75 min.  
WRE  grupėms bus skaidymas. 
WRE dalyviams starto protokolai bus sudaryti pagal vidutinės trasos įveikimo rezultatus: 
paskutinis išbėgs vidutinės trasos nugalėtojas.  

 

 Dalyvių grupės: 

W (WRE), W8, W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21A, W21B, W35, W40, W45, W50, W55, 
W60, W65, W70, W75, W80 (W23 tik papildoma įskaita, startuoja W grupėje) 
M (WRE), M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, 
M60, M65, M70, M75, M80 (M23 tik papildoma įskaita, startuoja M grupėje) 
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3, KG-100 

 
W8, M8 - ženklinta trasa nupiešta raudona linija ant žemėlapio, kontroliniai punktai stovi ant 
markiruotės. Bus specialūs žemėlapiai ir startas netoli nuo varžybų centro. 
W10, M10 - ženklinta trasa, kontroliniai punktai stovi ant markiruotės. Dalyviai gali bėgti nebūtinai 
markiruote. Bus atskiras startas netoli nuo varžybų centro, finišas bendrai su visomis grupėmis. 
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - Registruotis galima ir varžybų dieną. 
KG-100 - Gali dalyvauti dalyviai sveriantys 100 kg ir daugiau, vyrai ir moterys vienoje grupėje. 
W/M 21B - Techniškai lengva trasa. 



W/M 23 amžiaus grupės startuoja bendrame WRE protokole, varžosi toje pačioje trasoje, rezultatai 
pateikiami bendrai, atskirai nurodant W/M 23 grupės dalyvių užimtą vietą savo grupėje. 
 

 Pasižymėjimo sistema: 
 

Varžybose naudojama SportIdent pasižymėjimo sistema. Neturintys SI kortelės turės 
galimybę išsinuomoti iš varžybų organizatorių. 

Nuomojantis SI kortelę iš varžybų organizatorių ir negrąžinus kortelės organizatoriams 
mokama kortelės vertės bauda. 

 

 Registracija: 
 
Registracija visoms grupėms, vykdoma DBsportas.lt tinklapyje.  
W / M (WRE) grupių registracija vykdoma DBsportas.lt tinklapyje, organizatoriai dalyvių registraciją 
perkels į IOF Eventor svetainę strato protokolus ir rezultatus. 

Registracija prasideda 2021-12-25  12:00. 
Iki 2022-04-08 DBsportas.lt tinklalapyje galima daryti pakeitimus ir nemokamai išsiregistruoti.  
Po šios dienos norintiems išsiregistruoti ar neatvykus į varžybas starto mokestis nebus 
grąžinamas. 
Mokant mokestį grynais pinigais varžybų vietoje taikomas papildomas 2 Eur/žmogui mokestis 
prie organizatorių nustatyto mokesčio. 
 Registracijos pabaiga 2022 balandžio 17 dieną, 23 val. 59 min. 

Registruodamiesi į varžybas dalyviai sutinka, kad jų ir jų komandos narių pavardės, 
vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami DBsportas.lt tinklapyje. 
Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi. Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi 
užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti 
minėtame tinklapyje. 

 

 Starto mokesčiai: 
Nuo 2021 

12 25 

12 val.

pirmas 100 
dalyvių, kaina 

už 2 dienas

Kaina už 1 
dieną

Nuolaida 
registruojantis 
abiem dienom

Kaina 
registuojantis 
abiem dienom

Kaina už 1 
dieną

Nuolaida 
registruojantis 
abiem dienom

Kaina 
registuojantis 
abiem dienom

Kaina už 1 
dieną

Nuolaida 
registruojantis 
abiem dienom

Kaina 
registuojantis 
abiem dienom

Už abi 
dienas

M/W (ir 23)  24 16 6 26 19 6 32 23 6 40 3

M/W 21-60 22 14 4 24 16 4 28 20 4 36 3

M/W 20, 65+ 14 12 4 20 14 4 24 17 4 30 2

M/W 12-18 10 6 2 10 6 2 10 9 2 16 2

M/W8-10 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8
KG 100 22 14 4 24 16 4 28 20 4 36 3

OPEN 1,2,3 30 15 30 15 30 15 30 3

Dalyvių grupės

SI nuoma
Ankstyva registracija Iki 15/02/2022

23:59

Reguliari  kaina, registracija Iki 08/04/2022

23:59

Vėlyva  registracija Iki 17/04/2022

23:59

 



Kainos nurodytos eurais (Eur). 
DBsportas.lt tinklapyje užsiregistravęs dalyvis privalo atlikti mokėjimą pagal registracijos 

datos įkainį ir pilnai užbaigti registraciją, neatlikus mokėjimo iki nurodyto termino pabaigos 
dalyvio registracija bus perkeliama į sekantį datos ir kainos intervalą, kur dalyvis galės užbaigti 
registraciją ir atlikti mokėjimą pagal tą dieną galiojančią kainą. „Pirmas 100“ kainos galioja 
pirmiems 100 dalyvių užsiregistravusių ir atlikusių mokėjimą per DBsportas.lt tinklapį.  

Paspaudus mokėjimo nuorodą DBsportas.lt tinklapyje jūs būsite nukreipti į Paysera 
mokėjimų platformą! 

Vasario 15 d. baigsis pigi registracija, bet 12-18 metų vaikams registracijos mokestis 
nepasikeis iki balandžio 8 d., dėkojame rėmėjams. Visiems kitiems, nesusimokėjusiems iki 
vasario15d. vakaro, registracijos mokestis pabrangs! 

 
 

  Apmokėjimas: 
 

Apmokėjimas vykdomas per DBsportas.lt tinklapį nukreipiant jus į mokėjimo platformą Paysera. 

 

 

 

  Prizai: 

Visų grupių prizininkai bus apdovanojami prizais abiejų dienų sumoje. 
 

 

  Kita: 

 
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/accommodation 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/traku-rajone  

 

  COVID 19: 

Varžybose dalyvauti draudžiama asmenims, kuriems varžybų dieną privalomas saviizoliacija dėl 
COVID-19 LR vyriausybės numatytų atvejų.  
Detalesnę informaciją apie COVID-19 valdymą pateiksime paskutiniame biuletenyje. 

 
  



 

  Varžybų rėmėjai: 
 

                    
 

                              
 

         
 

  

 

   

 


