
Užsiregistravusių komandų sąrašas

Sutikimo forma

Visa svarbiausia informacija vienoje vietoje! Perskaityk šią informaciją ir

dalyvauk  LTeam Rogaining 2023 Druskininkuose!

Trasa / Žemėlapis

LTeam Rogaining 2023 žemėlapis atspausdintas ant vandeniui atsparaus

https://dbsportas.lt/lt/varz/2023009?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://rogaining.lt/media/113/download/LTeam_saugumas_sutikimas_2023.pdf?v=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
http://www.kaunaschallenge.lt/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08


popieriaus. Žemėlapio mastelis 1:21000, žemėlapio dydis – SRA3 (45 cm x

32 cm). Žemėlapyje iš viso yra 48 punktai. Visi kontroliniai punktai turės

šviesą atspindinčias detales. Kontrolinių punktų vertė skaičiuojama pirmąjį

punkto numerio skaičių padauginus iš 10, pvz. 76 KP, vertas 70 taškų, o 31

KP – 30 taškų.

Dėmesio dviratininkai! – kontroliniai punktai, kurių numeryje yra skaičius 6

– nepatogūs privažiuoti dviratininkams. Punktus, kurie yra šuliniuose, toliau

nuo keliukų rekomenduojame imti po vieną (t.y vienas nueina atsižymėti,

grįžta ir tuomet eina kitas) dėl dviračių saugumo.

Trasoje nėra 100/paskutinio punkto. Varžybų centre yra tik finišo stotelė,

kurioje reikia atsižymėti finišuojant.

Trasa driekiasi Druskininkų mieste ir apylinkėse.

Svarbu: Jeigu vietovėje nerasite KP, kuris gali būti pavogtas/neteisingai

pastatytas/neveikia, privalote parašyti SMS pagalbos telefonu nurodytu ant

žemėlapio su KP numeriu bei savo komandos numeriu. Tik tokiu atveju

Jums bus užskaitytas nerastas KP. SMS žinutės galioja tik tiems punktams,

kurių nėra jų numatytoje vietoje arba jie neveikia. Jeigu punktas stovi

vietoje, o jūs tiesiog jo neradote, SMS žinutė negalioja ir taškai jums nebus

užskaityti. Netinkamas būdas pranešimui apie nesantį KP:

skambutis pagalbos telefonu, nuotrauka, FB messengeris.

Varžybų programa

2023.02.10 Penktadienis

17.00-18.30 Registracija ir numerių atsiėmimas Druskininkų Snow arenoje

2023.02.11 Šeštadienis 

10.00-11.30 Registracija ir numerių atsiėmimas varžybų centre Snow arenoje  

12.00 Žemėlapių ir legendų išdavimas  

12.15 Bendras startas visiems dalyviams  

14.15 Kontrolinio laiko pabaiga 2 val. trasoms  

16.15 Kontrolinio laiko pabaiga 4 val. trasoms  

16.30 Uždaromas finišas  

17.00 Apdovanojimai  

Dalyvių paketų atsiėmimas

Dalyvių paketus bus galima atsiimti šalia Snow Arenos esančioje

registracijos palapinėje penktadienį nuo 17:00 iki 18:30 val. arba šeštadienį 

nuo 10:00 iki 11:30.

Dalyviai atsiimdami dalyvių paketus turi pateikti pasirašytą ''Sutikimą dėl

saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės“ (už moksleivius pildo tėvai).

Be šio dokumento startuoti nebus leidžiama. 

Dalyvių paketas

https://drive.google.com/file/d/16S7j9m2MQ_weDdY0hJri_S6XV-nuVEe2/view?usp=sharing&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://rogaining.lt/media/110/download/VR_saugumas_sutikimas_2022.pdf?v=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
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Dalyvio numeris (dviratininkai tvirtina ant dviračio, bėgikai ant savęs).

Žiogeliai bei užtraukėjai dalyvio numerio tvirtinimui.

Užtraukėjai pasižymėjimo priemonės (SportIdent) tvirtinimui ant riešo.

Pasižymėjimo priemonė (SportIdent)*

GPS siųstuvas*

Gaidelio 7 grūdų pusrytainiai

Lemon Gym 3 dienų nemokamo apsilankymo kuponai

* Jeigu neturite nuosavos pasižymėjimo priemonės ir registracijos metu nurodėte,

jog norite išsinuomoti ir už ją sumokėjote.

* Toms komandoms, kurioms priskirtas pagal GPS sąrašą.

Atvykimas

Varžybų centras – Druskininkų Snow Arena

Koordinatės - 54.032354, 23.960449

 

Informacija apie GPS

GPS siųstuvus komandos (pagal organizatorių sąrašą) gaus kartu su dalyvių

paketais. Prieš startą komandos turės pačios įsijungti GPS siųstuvus (baltas

mygtukas)

https://goo.gl/maps/9KzCbHw8AK1gijYY8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://goo.gl/maps/6wvAq34GstWxRCxp9?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08


GPS transliacija

GPS komandų sąrašas

Numeris ID Pavadinimas

1 430 HighPeaks Lietuva

5 429 s'nail it 2

36 423 TRItonas MAMADAŠI

42 424 TRItonas/Antaris team

43 444 Lambukai

47 422 Arboro veteranai

49 421 Baltų lokys

54 432 Pūkuotos samanos

60 446 F.O.C.U.S. running Šniokai

61 445 Adaži City

62 425 Asfaltuotas miškas

63 427 TRItonas

65 428 V&T

68 426 Jaunystė Kvailystė

76 435 EDUSHAS

78 434 Antaris team

80 447 Agurkėliai

82 448 FUXAI

85 437 TRItonas 666

86 436 Saulė - Rudamina

87 443 Laukiniai

90 442 Dviratai - Daisatus

91 438 Campergo

92 450 Dviratai - Daisatus 2

94 440 Didysis Pasivaikščiojimas

https://sportrec.eu/gps/1hu6mgm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08


Starto tvarka

Dalyviai nuo 12:00 žemėlapius galės pasiimti šalia registracijos palapinės.

Žemėlapiai bus susukti į ryšulėlius po 2 žemėlapius – vienas ryšulėlis

komandai. Visi ryšulėliai ir žemėlapiai juose yra vienodi. Siekiant išvengti

nereikalingos grūsties, prašome ryšulėlius ateiti pasiimti vieną asmenį iš

komandos. Imkite tik vieną ryšulėlį!

Visi dalyviai iš starto koridoriaus turi startuoti per Starto arką. Trasos

planavimui rekomenduojame turėti nenuplaunamą rašiklį (markerį),

kadangi žemėlapiai atspausdinti ant neperšlampamo popieriaus, ant kurio

įprasti rašikliai sunkiai rašo.

Visi dalyviai startuoja 12:15

Saugumas

Trasoje dalyviai privalo laikytis saugaus eismo taisyklių. Dviratininkai

privalo dėvėti kieto paviršiaus šalmą.

Organizatoriams pamačius KET pažeidimus, komandos bus

diskvalifikuojamos. Ypatingas dėmesys gatvių kirtimui. ATKREIPIAME

DĖMESĮ! Varžybos vyksta mieste, kur gausu eismo, būkite atidūs. Gatves

užbrūkšniuotas draudžiamu kirsti ženklu, jas galima kirsti tik nurodytose

vietose, važiuoti jomis draudžiama (leidžiama tik šalia esančiais

šaligatviais). Gatves galite kirsti TIK laikantis KET (per perėjas ir degant



žalios šviesos signalui). Jūsų varžybos truks 2 - 4 val. todėl nepateisiname

KET pažeidimų norint sutaupyti 30s. starto pradžioje. Prašome

supratingumo!

Varžybų centras

Varžybų centras bus  prie Druskininkų Snow arenos. LTeam Rogaining varžybos yra

dalis LTeam žiemos festivalio.

Maitinimas

Snow arenoje veikia kavinė, kurioje galėsite pavalgyti.

Prieš varžybas bus galimybė įsigyti energetinių gėrimų / batonėlių / geliukų S-

Sportas parduotuvėje Snow arenos viduje.

Apdovanojimai

Visų grupių apdovanojimai planuojami 17 val., Snow arenoje.

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LTeam, Eglės sanatorijos, Lemon Gym,

Affidea, Teida prizais.

Visi varžybų dalyviai finiše gaus atminimo medalį.



Privalomas inventorius

Visi dalyviai privalo turėti SportIdent (SI) korteles. Jos bus tvirtinamos su specialia

juosta (zip‘u) prie riešo. Po finišo SI korteles spec. zonoje nuims teisėjai. Už

nutrauktą kortelę nuo rankos - 200 taškų bauda. Dviratininkams privaloma dėvėti

kieto paviršiaus šalmą. Visiems privaloma turėti atšvaitus arba šviesą

atspindinčias liemenes. Dviratininkams rekomenduojama turėti spyną, nes kai

kuriuose punktuose reikės palikti dviratį.

Rekomenduojamas inventorius

Energetiniai gėrimai, geliai, šokoladukai;

Lempa/žibintuvėlis;

Neperšlampami bateliai;

Nenuplaunamas rašiklis;



Kompasas;

Kuprinė;

Kompresinės blauzdinės/kojinės.

Pasižymėjimas

Pasižymėjimas SportIdent sistema. Veiks SI-Air bekontaktė pasižymėjimo

sistema, tačiau pirmiems dalyviams, kai kur gali būti išjungta Visi dalyviai prieš

gaudami žemėlapį privalo išsivalyti savo SportIdent kortelę. Dalyviai, kurie neturi

SportIdent kortelių privalo išsinuomoti jas atsiimant dalyvių numerius. SI kortelės

bus tvirtinamos su specialia juosta (zip‘u) prie riešo. Zip juostelę gausite kartu su

dalyvio numeriu. Po finišo SI korteles spec. zonoje nuims teisėjai. Už nutrauktą

kortelę nuo rankos - 200 taškų bauda.

Kontaktai

Pagalbos telefonas - +37062024554

Informacija: vilius@s-sportas.lt

www.rogaining.lt

https://www.facebook.com/Vilniusrogaining/

Super pasiūlymas

Sporto ir aktyvaus laisvalaikio ekspertai S-Sportas kviečia pasinaudoti specialiu

pasiūlymu! Su nuolaidos kodu ROGAINING30 arba dalyvio numeriu visai

Compressport ir SILVA produkcijai taikoma 30 proc. nuolaida. Nuolaida

galioja  parduotuvėse Vilniuje, Kaune bei Šiauliuose bei www.s-sportas.lt  visą

vasario mėnesį. 

*Netaikoma akcijinėms prekėms

mailto:vilius@s-sportas.lt
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Rogaining cup 2023

Vasario 11 d. LTeam Rogaining - https://dbsportas.lt/lt/varz/2023009

Atrask Krekenavą - https://dbsportas.lt/lt/varz/2023032

Spalio 28 d. Plungė Rogaining - https://dbsportas.lt/lt/varz/2023035

Lapkričio 11 d. Vilnius Rogaining - https://dbsportas.lt/lt/varz/2023028

https://www.facebook.com/sportoklinika/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://dbsportas.lt/lt/varz/2023009?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://dbsportas.lt/lt/varz/2023032?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://dbsportas.lt/lt/varz/2023035?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08
https://dbsportas.lt/lt/varz/2023028?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08


 Klaipėda Rogaining - https://dbsportas.lt/lt/varz/2023034

Rėmėjai ir partneriai

https://dbsportas.lt/lt/varz/2023034?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lteam_rogaining_2023_paskutine_informacija&utm_term=2023-02-08


Vilnius Rogaining

www.rogaining.lt
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