JŪROS ŠVENTĖ 2018
OS TAKAIS
Biuletenis

OSK „Falco“
2 dienų PreO IR TempO rungčių varžybos
2018m. liepos 28-29d.

Jūros šventės 2018 OS takais PreO ir TempO rungčių varžybos organizuojamos su tikslu populiarinti šias
rungtis orientacininkų tarpe, sudarant galimybę jiems startuoti šalia įprastinių trasų. Varžybos organizuojamos
taip, kad įprastinių rungčių sportininkai, dalyvaujantys OSK „OK Jaunystė“ organizuojamose „Jūros šventės“
varžybose, papildomai dar galėtų išbandyti savo sugebėjimus ir šiose rungtyse. Rungtys nereikalauja daug fizinių
pastangų, tačiau yra techniškai įdomios ir sudėtingos, todėl jas galima išbandyti ir įveikus įprastines trasas tuo
pačiu patobulinti ir įvertinti žemėlapio skaitymo sugebėjimus.

Varžybų programa
2018 liepos 28d. (šeštadienis), 16:00-18:00

laisva tvarka, registruotis vietoje.

PreO rungties startas, šalia OS bėgte varžybų centro. Startas –

TempO rungties startas, 200m. į rytus nuo OS bėgte varžybų
centro, skulptūrų parko prieigose, Mažvydo al. Ir Donelaičio g. sankryžoje. Startas – laisva tvarka, registruotis
vietoje.
2018 liepos 29d. (sekmadienis), 13:00-15:00

Grupės, trasos, atsižymėjimas ir rezultatų skaičiavimas
Visi dalyviai startuoja vienoje grupėje be lyties, amžiaus ar kitų apribojimų.
PreO rungtis
Trasos ilgis – 1 km, KP skaičius – 13KP, 1 laiko KP trasos pradžioje. Kontrolinis laikas: 69 min.
Atsižymėjimas su komposteriu esančiu prie KP į kortelę, kurią dalyvis gaus registracijos metu.
PreO rungtis
Trasos ilgis – 0,5 km, 4 stotelės su 5 užduotim kiekvienoje. Laiko limitas vienoje stotelėje: 2,5 min.
Atsakymus teisėjai fiksuoja kortelėje, kuri bus duota registracijos metu.
Rezultatai skaičiuojami atskirai kiekvienoje rungtyje.

Vietovė, žemėlapiai
PreO rungties vietovė – atvira, vidutinės ir smulkios reljefo formos. Trasa eis asfaltuotu dviračių taku, pakilimas:
0m.
TempO rungties vietovė – miesto parkas, lėkštos reljefo formos, daug taškinių orientyrų. Trasa eis asfaltuotais
takais, pakilimas: 0m.
Žemėlapiai – sudaryti OS bėgte varžyboms, M=1:4000, H=2,5m. PreO žemėlapio formatas – A5.

Registracija ir starto mokestis
Dalyvių registracija starto vietoje.
Vienos trasos starto mokestis: 4€, vaikams ir jaunimui: 2€
Mokestis mokamas grynais starto vietoje arba pavedimu į klubo sąskaitą:
Gavėjas: OSK “Falco”, įmonės kodas: 302746375; A/S LT79 7044 0600 0781 4548; bankas: AB SEB bankas

Kontaktai
Varžybų organizatorius: OSK “Falco”
https://www.facebook.com/OSKFalco El.paštas: oskfalco@gmail.com
Atsakingas asmuo – Andrius Jovaiša Tel.: +370 68788771 andrius.jovaisa@gmail.com
Kita informacija
Informacija apie OS renginį „Jūros šventė 2018“: www://okjaunyste.lt/juros-svente-2018/

Informacija apie OS takais varžybas
Detalią informaciją apie OS takais rungtčių principus galite rasti čia:
http://www.oskfalco.lt/wp-content/uploads/2018/07/Trail-O-technines-gaires-2009.pdf
Starto vietoje bus galimybė susipažinti su OS takais ypatybėmis, užduoti klausimus apie rungtis ir gauti į juos
atsakymus.
Trumpai PreO rungtis:
Varžybas laimi dalyvis pateikęs daugiausiai teisingų atsakymų. Jei dalyviai surenka vienodą teisingų atsakymų
skaičių, laimi tas, kurio laiko KP laikas mažesnis.
Žemėlapyje pažymėtos KP vietos ir duoti jų aprašymai (legendos) lygiai taip pat, kaip ir OS bėgte varžybose.
Vietovėje dalyviai gali judėti tik takais, nuo tako nueiti griežtai draudžiama. Draudžiami eiti takai ar jų atkarpos
pažymėti žemėlapyje (raudonu brūkšniu) ir/arba vietovėje (markiruote). Ant tako yra KP „sprendimo priėmimo
vietos“ (SPV) – dažniausiai tai kuoliukai su atitinkamais KP numeriais. Ant jo arba šalia jo yra atsižymėjimui
skirtas komposteris arba įrengtas elektroninis atsižymėjimas. Stovint prie SPV turi matytis visos to KP prizmės
vietovėje, kurių gali būti nuo 1 iki 5. Prie SPV gali būti papildoma „V“ formos markiruotė ant žemės, pagal kurią
nustatomi tam KP priskirtos prizmės, kurių gali matytis ir daugiau. Dalyvio užduotis – nustatyti kuri iš prizmių
vietovėje stovi žemėlapyje pažymėto KP vietoje. Stovint prie SPV, vietovėje matomos prizmės įvardinamos nuo
A (kairėje) iki E (dešinėje) A-B-C-D-E-Z. Galimas atsakymas Z (zero) – kai žemėlapyje pažymėtoje KP vietoje
prizmės nėra. Užduočiai išspręsti dalyvis laisvas judėti leidžiamais takais ir sprendimas dažnai priimamas ne prie
SPV, bet iš kitos vietos. Išsprendus užduotį, dalyvis savo kortelėje komposteriu pažymi atitinkamo KP langelį nuo
A iki Z. Svarbu: esant dviem komposterio atžymom (ar bet kokiom kitom skylutėm) to paties KP eilutėje –
atsakymas traktuojamas kaip neteisingas. Punktai žemėlapyje turi numerius. KP atsakymus žymėtis leidžiama bet
kuriuo metu iki finišuojant. Būkite atidūs – yra „apjungtų“ KP, kai į atsakymą įskaičiuojamos ir kito KP matomos
prizmės. Legedose yra nurodyta kiek prizmių turite matyti ir iš kiek rinktis. Pvz, jei legendų 2 stulpelyje yra raidės
AD, tai reiškia, kad turite matyti 4 prizmes: iš kairės į dešinę – A, B, C, ir D (papildomai galimas atsakymas Z). Jei
legendų 2 stulpelyje yra tik viena raidė A, galimi tik du atsakymo variantai: A arba Z, o vietovėje galima matyti
arba vieną prizmę skirtą tam KP arba ir daugiau skirtingų KP prizmių, bet „V“ formos markiruotės ant žemės
nebus.
Trasoje tikrai bus Z (zero) atsakymų. Visi tokie atsakymai – aiškiai išsprendžiami, arčiausia prizmė nuo teisingos
vietos nutolusi mažiausiai 5 metrus. Jei manote, kad prizmė turi stovėti 1-2m. atstumu kitoje vietoje – tai ne
„zero“ atsakymas!
Laiko KP: 1 laiko KP stotelė su 2 užduotimis trasos pradžioje. Bendras maksimalus 2 užduočių atsakymų laikas –
120 sek. Per šį laiką negavus atsakymo(ų), traktuojama, kad atsakymas(ai) neteisingas. Už neteisingą atsakymą –
60sek. bauda.
Detaliau apie eigą stotelėje – TempO rungties aprašyme.
Laiko KP atsakymai į bendrą trasos atsakymų rezultatą neskaičiuojami. Laiko KP rezultatas apsprendžia dalyvių,
turinčių tą patį pagrindinės trasos rezultatą, vietą.
Pagal galiojančias taisykles, laiko KP nėra atsakymo Z „zero“.
Trumpai TempO rungtis:
Varžybas laimi dalyvis su mažiausiu atsakymų laiku, įvertinus baudas už neteisingus atsakymus.
Rugtis susideda vien tik iš laiko užduočių. Dalyvis eina nuo stotelės prie stotielės, kuriose sprendžia laiko
užduotis. Stotelėje matosi iki 6 prizmių vietovėje. Kaip ir PreO rungtyje matomos prizmės įvardinamos nuo „A“
kairėje iki „F“ dešinėje: A-B-C-D-E-F-Z. Skirtingai nuo PreO rungties laiko KP, šioje rungtyje galimas atsakymas „Z“
(zero), kai žemėlapyje pažymėtoje KP vietoje, vietovėje prizmės nėra. Dalyviui atėjus į stotelę, jis yra
pasodinamas, jam paduodamas užduočių komplektas (su viršeliu dengiančiu pirmą užduotį), parodomos prizmės
vietovėje ir duodamas startas užduočių sprendimui. Dalyvis, versdamas užduočių korteles vieną po kitos iki
paskutinės, pateikia teisėjui atsakymus. Fiksuojamas bendras sugaištas laikas visoms užduotims bei pridedama
bauda už neteisingus atsakymus – 30sek. už kiekvieną (PreO rungties laiko KP – 60sek.).
Užduoties kortelėje pateikiama žemėlapio iškarpa (dažniausiai – apskritimas), kurios centre yra KP. Žemėlapis
yra suorientuotas žiūrėjimo krypimi, privalomai nurodyta šiaurės kryptis, kuri nesutampa su „apačia-viršus“
kryptimi. Kortelėje yra to KP apibūdinimas (legenda).
Jei atsakymų kortelė yra perverčiama nepasakius jokio atsakymo, tai atsakymas traktuojamas, kaip neteisingas.
Taip pat yra draudžiama atverti ankstesnę užduoties kortelę.
Sakant laiko KP atsakymus žodžiu naudokite tokius, taisyklėse numatytus žodžius:
A – Alfa (ne „a“), B – Bravo (ne „bė“), C – Čarli (ne „cė“), D – Delta (ne „dė“), E – Echo (ne „e“), F – Fokstrot (ne
„ef“), Z – Zero (ne „Zė“). Šios raidės ir žodžiai yra užrašyti laiko KP užduočių kortelėse.

