Varžybų “Mano Antradieniai ir Ketvirtadieniai 2019” NUOSTATAI

Varžybų tikslai
1. Varžybų tikslas yra skatinti visuomenės aktyvumą, populiarinti orientavimosi sportą,
sudominti renginiu kuo platesnę visuomenės dalį.
Varžybų organizatoriai
2. Varžybas organizuoja asociacija Mano klubas.
3. Visa informacija apie varžybas skelbiama www.antradieniai.lt.
4. Susisiekti su organizatoriais galima el.p. info@antradieniai.lt arba tel. +37060307038.
Dalyviai
5. Varžybose dalyvauja visi norintys.
6. Dalyviai varžosi grupėse. Grupės sudaromos pagal tris kriterijus: pajėgumą, lytį ir amžių.
7. Dalyvis pats įvertina savo pajėgumą ir pasirenka vieną iš šešių trasų. Trasos sunumeruotis
pagal ilgį ir sudėtingumą. 1 trasa – ilgiausia ir sudėtingiausia, 6 trasa – trumpiausia ir
lengviausia.
8. Kiekvienoje trasoje dalyviai skirstomi pagal:
8.1. lytį - į moteris (M) ir vyrus (V)
8.2. amžių: 2001 metų gimimo ir jaunesni (18), 1985-2000 metų gimimo (21), 1984 metų gimimo
ir vyresni (35).
Grupių sudarymo principas:
Trasa (renkasi dalyvis)
1
2
3
4
5
6

Lytis

Amžius
18 (2001 m. gimimo ir jaunesni)

Moterys
x

x
Vyrai

21 (1985 – 2000 m. gimimo)
35 (1984 m. gimimo ir vyresni)

9. Sezono metu trasą keisti galima. Apie tai reikia pranešti varžybų teisėjui iki starto pradžios.
Apie trasos keitimą pranešus vėliau, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Registracija
10. Į varžybas iš anksto registruotis nereikia, dalyvių registracija vykdoma varžybų vietoje.
11. Pirmą kartą varžybose dalyvaujantys žmonės privalo užpildyti registracijos anketą. Jų
duomenys suvedami į duomenų bazę.
12. Dalyvavus varžybose anksčiau, dalyviai turi kreiptis į administratorių, bus patikrinti dalyvio
duomenys, jei reikia – jie bus atnaujinti.
Mokesčiai
13. Norintys dalyvauti privalo susimokėti starto mokestį. Moksleiviams starto mokestis yra 2 Eur,
pirmų bakalauro studijų studentams bei pensinio amžiaus žmonėms (reikia pateikti galiojantį
moksleivio, studento ar pensininko pažymėjimą) starto mokestis yra 3 Eur, visiems kitiems – 5
Eur.
14. Už papildomą mokestį dalyviai gali išsinuomoti SI kortelę ir/ar kompasą. Sugadinus ar
pamestus nuomotą inventorių dalyviai atlygina organizatoriams materialinius nuostolius pagal
tuo metu galiojančias inventoriaus kainas.
Varžybos Mano Antradieniai ir Ketvirtadieniai organizuojamos remiantis šiais nuostatais. Perskaitykite atidžiai.
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Trasos įveikimas
15. Visi užsiregistravę dalyviai gauna žemėlapį su nukopijuota trasa. Jei dalyvis po registracijos
sugalvoja pakeisti trasą, jam išduotas žemėlapis nėra pakeičiamas nauju.
16. Dalyviai trasą įveikia nurodyta kryptimi (punktus reikia surasti nurodyta eilės tvarka), jeigu
nenurodyta kitaip. Informacija apie trasos įveikimą paskutiniame etape bus paskelbta atskirai.
17. Starte, finiše ir kontroliniuose punktuose dalyviai privalo atsižymėti elektronine Sportident
kortele. Jeigu dalyviai neturi savo nuosavos SportIdent kortelės, jie ją privalo išsinuomoti.
18. Visuose etapuose, išskyrus paskutinį, startuoti galima pasirinktu laiku tarp 16:00 ir 19:00.
19. Prieš startą dalyvis privalo išsivalyti SportIdent kortelės atžymas. Jeigu dalyvis to nepadaro,
jis gali būti diskvalifikuotas.
20. Visuose etapuose, išskyrus paskutinį, dalyviai finišuoti privalo iki 20:00.
21. Po finišo dalyvis turi nedelsiant prieiti prie sekretoriato ir nuskaityti SportIdent kortelės
atžymas, grąžinti išsinuomotą inventorių. Jeigu dalyvis nenusiskaito kortelės, jo rezultatais tame
etape nebus skaičiuojamas. Kituose etapuos už ankstesnius etapus nusiskaityti kortelės
negalima.
22. Su ta pačia kortele viename etape gali startuoti tik vienas dalyvis.
Nugalėtojų nustatymas
23. Kiekvieno etapo nugalėtojai grupėse nustatomi pagal trasoje sugaištą laiką. Už pasiektą
rezultatą dalyvis gauna taškus, apskaičiuojamus pagal formulę: (Tn/Td) × 1000 = A, kur Td –
dalyvio sugaištas laikas trasoje, Tn – nugalėtojo laikas, A – gauti taškai.
24. Neradus bent vieno KP arba surinkus ne ta tvarka, dalyvis gauna 0 taškų.
25. Sezono nugalėtojas ir prizininkai kiekvienoje grupėje nustatomi pagal taškų sumą, surinktą
40-yje geriausių startų (išskyrus paskutinį etapą).
26. Rezultatai skelbiami internete, adresu www.antradieniai.lt.
27. Dalyvio, pasirinkusio įveikti trasą su specialiai paruoštu žemėlapiu, rezultatas skaičiuojamas
toje pačioje grupėje, kaip ir dalyvių, pasirinkusių įprastą žemėlapį.
28. Orientavimosi sporto klubai taip pat varžosi “Rudaminos taurės” įskaitoje. Nugalėtojais ir
prizininkais skelbiami klubai surinkę daugiausia dalyvių startų visose etapuose.
Nugalėtojų apdovanojimas
29. Nugalėtojų apdovanojimas vyksta po paskutiniojo etapo – 18.30.
30. Kiekvienos grupės sezono nugalėtojai ir prizininkai, dalyvavę ne mažiau kaip 20-oje etapų,
bei daugiau nei 50 etapų etapuose startavę dalyviai apdovanojami suvenyrais.
31. Apdovanojimai įteikiami tik apdovanojimų ceremonijos metu.
32. Kiekvieno atskiro etapo nugalėtojų apdovanojimas nevykdomas.
33. “Rudaminos taurės” klubas nugalėtojas apdovanojas taure, 1-3 vietų laimėtojai
apdovanojami OSK “Rudamina” įsteigtais prizais.
Dalyvių pareigos ir atsakomybė
34. Dalyvaudami varžybose visi dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su šiais nuostatais bei
kitomis organizatorių nustatytomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
35. Dalyviai privalo laikytis kelių eismo, įskaitant automobilių statymo, ir lankymosi miške
taisyklių.
36. Savo daiktų saugumu dalyviai privalo pasirūpinti patys. Organizatoriai už dalyvių daiktų
saugumą neatsako.
37. Už savo sveikatą dalyviai atsako patys. Organizatoriai už dalyvių sveikatą neatsako.
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Kitos sąlygos
38. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.
39. Dalyviai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami, o jų nuotraukos ir vaizdo medžiaga gali būti
naudojama renginio viešinimo ir kitais tikslais.
40. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.
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