61-ojo sportinės radijo pelengacijos atvirojo
Lietuvos čempionato nuostatai
Biuletenis Nr. 1
Tikslas ir uždaviniai:
1. Išaiškinti pajėgiausius atskirų amžiaus grupių Lietuvos radijo pelengacijos
sportininkus.
2. Populiarinti sportinę radijo pelengaciją, ieškoti gabių, talentingų vaikų, plėsti
sportuojančių skaičių ir didinti jų meistriškumą.
3. Skatinti sportininkus sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus
elgesio principus.
Organizatoriai:
LRMD kartu su LRSF
Rengėjai:
SK Radio-O.lt
Vyr. teisėjas Aušra Bartkevičienė
Distancijos
Aušra Bartkevičienė, Remigijus Masilionis
Sekretorius Remigijus Masilionis
Kontaktams ir informacijai: info.varzybos@gmail.com, mob. +37068533144
Varžybų data:
2019 m. Rugpjūčio 1-4 d.
Vieta:
Prienai, Prienų rajono ir Birštono savivaldybės. Varžybų centras : „Beržų alėja“, Prienų g. 25,
Birštonas LT-59202
Programa:
Data
2019-08-01

Rungtis
Laikas
Radio-O Taurė / treniruotė 18:00
(klasika+foxoringas,80 m)
2019-08-02
Klasika, 80m
17:00
2019-08-03
Klasika, 2m
10:00
2019-08-03
Sprintas
18:00
2019-08-04
Foxoring
9:30
Pastaba apie Radio-O Taurė / treniruotė (klasika+foxoringas,80 m):
• dvi grupės: moterys (W), vyrai (M);
• 3 klasikos lapės+ 3 foxoringo KP.

Vieta
Prienų estrada
Prienai (Popierinė)
Siponys
Birštonas
Prienai (Naravai)

Amžiaus grupės ir dalyviai:
Suaugusiųjų: M/V 19, M/V 21, M/V 50, M/V 60, M70, M35, V40
Apdovanojimai:
Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams suteikiami 2019 m. Lietuvos RP čempionų vardai. Grupių
prizininkai apdovanojami medaliais.
Registracija:
Iki 2019 d. liepos 29 d. 23:59 https://dbsportas.lt/lt/varz/2019109 puslapyje.
Nuo 2019-07-30 registracija tik info.varzybos@gmail.com
Registracija į Radio-O Taurė / treniruotė (klasika+foxoringas, 80 m) iki 2019-07-29
info.varzybos@gmail.com . Vėliau- tik esant galimybėms (priklausomai nuo atspausdintų žemėlapių
kiekio).
Starto mokestis:
Lietuvos ARDF čempionato
grupė

Mokestis registruojantis
iki 2019-07-29 23:59
1 rungtis
4 rungtys
M/V 19
4 EUR
15 EUR
M/V 21, M/V 50, M/V 60, 7 EUR
25 EUR
M70, M35, V40
Radio-O Taurės (treniruotės) mokestis 3EUR žm.

Mokestis registruojantis
po 2019-07-30
1 rungtis
4 rungtys SI nuoma/d
5 EUR
20 EUR
1 EUR
8 EUR
30 EUR
1 EUR

Apmokėjimas varžybų centre atsiimant numerius arba išankstiniu pavedimu į saskaitą.
Už neatvykusį dalyvį kolektyvo atstovas moka 50% nustatyto starto mokesčio baudą.
Už pamestą nuomotą SI kortelę dalyvis/ klubas sumoka jos vertės dydžio baudą.
Duomenys apmokėjimams pavedimu:
Gavėjas: SK Radio-O.lt
Banko sąskaita LT94 7300 0101 0728 0461
BIC (SWIFT): HABALT22
Taisyklės:
Pagal IARU R1
Siųstuvų charakteristika
Sprintas: TX 1...5 -3,54; S (parodomasis) -3,56; TX 1F...5F -3,582; B (beacon) -3,60 MHz, visi 1W
Foksoringas: 3x5 siųstuvai (3.510, 3.540 ir 3.570 MHz, ~10mW) + beacon (3.600MHz, 1W).
2m klasika: 5 siųstuvai (144.500MHz) + beacon (144.800 MHz), visi 1W.
80m klasika: 5 siųstuvai (3.540MHz) + beacon (3.600MHz), visi 1W

Atsižymėjimas:
SportIdent sistema. Atsižymėjimo stotelės bus suprogramuotos ir SIAir režimu.
Apgyvendinimas, maitinimas:
Varžybų dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu rūpinasi patys. Birštono savivaldybėje galioja
papildomas 1EUR/žmogui/diena kurorto mokestis.
Yra galimybė gyventi varžybų centre. Gyvenant kambariuose (kambariai 2+1, 3+1, 4 vietų; skaičius
ribotas) kaina žmogui 15EUR/naktis, palapinėje 3 EUR/naktis. Yra dušai, tualetai, virtuvėlė. Kreiptis į
varžybų organizatorius
Kitos sąlygos, saugumo taisyklės:
Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos. Organizacija, treneris arba
sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus pasitikrinęs sveikatą, yra
supažindintas su galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, bei prisiima visą su dalyvavimu
varžybose susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir panašiai.) riziką ir atsakomybę, bei
įsipareigoja dėlto nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusį sportininką, privalo suteikti jam įmanomą pagalbą, jei to
negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau informuoti varžybų organizatorius.
Dalyvio registracija patvirtina, kad dalyvis susipažino su šiomis taisyklėmis
Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų pavardė, vardas, klubas, miestas ir rezultatas bus
skelbiami https://dbsportas.lt puslapyje.
https://dbsportas.lt savininkas UAB"DB Topas" yra mūsų rengiamų varžybų duomenų tvarkytojai.
Besiregistruojant galite (nebūtinai) nurodyti el. pašto adresą, kurį panaudosime kontaktavimui su jumis.
Klubas ir miestas taip pat neprivalomi. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos
ir kontrolės tikslais (kad žmonės rungtyniautų savo amžiaus grupėse). Asmenys, registruojantys į
varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau
nurodytai informacijai skelbti https://dbsportas.lt puslapyje.
Rinkodaroje šių duomenų nenaudojame.
Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas
renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti
rinkodaros tikslais.

