Trasa/Žemėlapis
Šiauliai Rogaining by SILVA 2021 žemėlapis atspausdintas ant vandeniui atsparaus popieriaus. Žemėlapio
mastelis 1:25000, žemėlapio dydis – 35 x 40 cm. Žemėlapyje iš viso yra 50 punktų. Visi 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.
Nauja taisyklė: Jeigu vietovėje nerasite KP, kuris gali būti pavogtas/neteisingai pastatytas, 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.
Jeigu punktas stovi vietoje, o jūs tiesiog jo neradote, SMS žinutė negalioja ir taškai jums nebus užskaityti.
Varžybų programa
2021.10.22 Penktadienis
12.00-19.00 Registracija ir numerių atsiėmimas S-SPORTAS parduotuvėje, J. Jablonskio 16, Šiauliai (Šiaulių
arena)
2021.10.23 Šeštadienis
10.30-12.00 Registracija ir numerių atsiėmimas varžybų centre J. Jablonskio 16, Šiauliai (Šiaulių arena)
12.00 Žemėlapių ir legendų išdavimas
12.30 Bendras startas visiems dalyviams
15.30 Kontrolinio laiko pabaiga 3 val. trasoms
16.00 3 val. Rogainingo apdovanojimai
18.30 Kontrolinio laiko pabaiga 6 val. trasoms
19:00 Uždaromas finišas
19.00 6 val. Rogainingo apdovanojimai
GPS siųstuvai
Organizatoriai savo nuožiūra 30 – čiai komandų duos GPS siųstuvus, kurie padės žiūrovams sekti potencialių
grupių lyderių įveikinėjamas trasas. GPS siųstuvus reikės atsiimti įeinant į starto koridorių. GPS komandų
sąrašas bus skelbiamas spalio 22 dieną internete bei varžybų centre.
Nuoroda GPS transliacijai – www.trails.lt
Varžybų centras – ŠIAULIŲ ARENA, J. Jablonskio 16. Parkavimas – arenos aikštelė.

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 galite kirsti
TIK laikantis KET (per perėjas ir degant žalios šviesos signalui). Jūsų varžybos truks 3-6 val., todėl
nepateisiname KET pažeidimų norint sutaupyti 30s. Prašome supratingumo!
Registracija
Registracija su apmokėjimu priimama iki 2021-10-20 23.59 val. http://www.dbsportas.lt svetainėje.
Paraiškoje nurodoma: Vardas, Pavardė, Grupė, Gimimo metai, Komanda, SI kortelė. Be apmokėjimo
registracija anuliuojama. Varžybų vietoje registracija bus galima, esant laisviems žemėlapiams.
Numerių atsiėmimas
Dalyvių numerius bus galima atsiimti S-SPORTAS parduotuvėje (J. Jablonskio 16, Šiauliai) penktadienį nuo
12:00 iki 19:00 val. arba šeštadienį varžybų vietoje nuo 10:30 iki 12:00. Dalyviai atsiimdami varžybų
numerius turi pateikti pasirašytą ''Sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės“ (už
moksleivius pildo tėvai). Be šio dokumento startuoti nebus leidžiama. Atsiiminėjant varžybų numerį
šeštadienį gali tekti palaukti susidariusioje eilėje – todėl kviečiame pagal galimybes atsiimti numerį
penktadienį arba atvykti į varžybų centrą anksčiau.
Visiems dalyviams atsiimant numerį penktadienį taikoma 20% nuolaida visoms prekėms.
Starto tvarka
Dalyviai nuo 12:00 bus įleidžiami į Starto koridorių. Į starto koridorių iki 12:15 turi įeiti visos komandos –
įeinant į starto koridorių privaloma išsivalyti savo Sport Ident kortelę. Iš starto koridoriaus nėra galima išeiti.
Varžybų žemėlapius dalyviai galės pasiimti 12:00. Žemėlapiai bus susukti į ryšulėlius po 2 žemėlapius –
vienas ryšulėlis komandai. Ryšulėliai bus sukaišioti į tinklinės tvoros tarpus, tad davus starto signalą dalyviai
pasiims po vieną ryšulėlį savo 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.
Varžybų centras
Varžybų centras – Šiaulių arena. Varžybų centre galėsite matyti rezultatus gyvai bei GPS.
Dušas
Bus dušai. Prieš įeinant į patalpą prašome persiauti purvinus batus.
Maitinimas
Varžybų vieta yra šalia S-SPORTAS parduotuvės, kurioje galėsite įsigyti energetinių gelių, batonėlių gėrimų ir
kitos reikalingos sportinės įrangos. Po varžybų visi dalyviai vaišinami KAREIVIŠKA KOŠE bei ARBATA. Keliuose
punktuose Jūsų laukia malonūs siurprizai.
Apdovanojimai
3 val. grupių apdovanojimai planuojami 16:00, o 6 val. – 19:00. Nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami
SILVA prizais. Visi dalyviai 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.
Rekomenduojamas inventorius
• Energetiniai gėrimai, geliai, šokoladukai;
• Lempa/žibintuvėlis;
• Neperšlampami bateliai;
• Nenuplaunamas rašiklis;
• Kompasas;
• Kuprinė;
• Kompresinės blauzdinės/kojinės.


Telefonas

Atsižymėjimas
Atsižymėjimas SportIdent sistema. Veiks SI-Air bekontaktė atsižymėjimo 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
Svajūnas Ambrazas +37069959194
Pagalbos telefonas +37069959194

