Jono Vileišio Taurė 2022
Spindžiaus miškas, 2022.04.02-03

Organizatoriai ir vykdytojai
Varžybas organizuoja Lietuvos advokatūros advokatų taryba.
Varžybas vykdo orientavimosi sporto klubas „Oriens“.
Direktorius – Domantas Balčiūnas.
Vyr. teisėjas – Vitalis Mažuolis.
Vyr. sekretorius – Gvidas Rūkas.
Žemėlapių autorius bei trasų planuotojas – Saulius Kireilis.

Varžybų data
2022 m. balandžio mėn. 2, 3 d.

Programa
2022-04-02, šeštadienis – prailginta vidutinė trasa:
11.00 - 12.00 – Atvykimas, registracija.
13:00 - Startas.
2021-04-03, sekmadienis – prailginta vidutinė trasa:
11:00 - Startas.
Apdovanojama kiekvienai grupė atskirai, kai bus aiškūs prizininkai.

Grupės
Vyrų: V12, V14, V16, V18, V20, V, VS, V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V75.
Moterų: M12, M14, M16, M18, M20, M, MS, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70.
OPEN-S, OPEN-L.
Kontrolinis laikas 2.5 val.

Registracija ir starto mokesčiai
Iki 2022.03.28 23:59:59 val.
M,V 12-18 – 10€, 1 startas 5€.
M,V 20, 65-80 – 16€, 1 startas 9€.
M/V – 24€, 1 startas 13€.
M,V 35-60 – 24€, 1 startas 13€.
(SI kortelės nuoma visiems 1€).
OPEN – 7 €.
Registracija: https://dbsportas.lt/lt/varz
Vileišio mokyklų moksleiviai startuoja nemokamai.
OPEN-S ir OPEN-L grupės dalyviai gali užsiregistruoti ir varžybų dieną. Dalyviai
startuojantys šiose grupėse į rezultatus nebus įtraukiami ir apdovanojami nebus.
Pametus kortelę mokama kortelės vertės dydžio bauda (priklausomai nuo kortelės
modelio).
Užsiregistravę, bet nestartavę dalyviai sumoka 50% starto mokesčio dalinėms
organizavimo sąnaudoms padengti.
Pavėlavę užsiregistruoti – tik esant laisvoms vietoms, starto mokestis 2 kartus didesnis.
Kiekvienas keitimas varžybų dieną (grupė, SI kortelė, pavardė) – 1€.
Apmokėti galima grynaisiais pinigais starto vietoje arba iš anksto banko pavedimu.
Banko sąskaita:
Orientavimosi sporto klubas „Oriens“
kodas 193126147
Klaipėdos g. 112-44, Panevėžys
A.s. LT427300010002382105

Varžybų vietovė

Varžybų rajonas – Spindžiaus miškas.
Pirmą dieną varžybos vyks į šiaurę nuo Spindžiaus ežero, antrą dieną į pietus. Reljefo formos
stambios ir vidutinės, maksimalūs šlaitai iki 30m. Šlaituose yra įvairaus dydžio išplovų, pietinėje
dalyje yra ir smulkių reljefo formų.
Miškas spygliuočių – 1 d. vyrauja gero bėgamumo pušynai, 2 d.- panašūs pušynai ir tankesni,
pomiškio priaugę vidutinio bėgamumo eglynai. Kelių, proskynų ir takų tinklas vidutinio tankumo.
Žemėlapis atnaujintas 2021 m. rudenį naudojant naujausius vietovės
lazerinio skanavimo duomenis.
Paskutinės OS varžybos šiame miške vyko 2008 m.

1 dienos vietovė

)
2 dienos vietovė
Mastelis 1:10 000, M/V12, 65+ grupėms M 1:7500, horizontalės kas 2,5 m.

Trasos
Pirmą ir antrą dieną - prailginta vidutinė. Trasų parametrai bus paskelbti sekančiame biuletenyje.

Apdovanojimai
Medaliai: 1-3 vietų laimėtojai visose grupėse.
Prizai: 1-3 vietų laimėtojai visose grupėse.

Varžybų centras
Pirma diena:
54.5882, 24.7017 (WGS)
545354, 6050405 (LKS)
Antra diena:
54.5661, 24.6741 (WGS)
543594, 6047928 (LKS)

Covid-19 informacija
Varžybos bus vykdomos atsižvelgiant į tuo metu galiosiančias LR Vyriausybės nustatytas
sąlygas.
Papildoma informacija apie tai bus skelbiama varžybų tinklalapyje, diskusijų portale osport.lt
ir varžybų vietoje.

