TARPTAUTINIŲ XXVIII VETERANŲ VARŽYBŲ
NUOSTATAI Nr. 1
2018 m. rugsėjo 28–30 d. Puvočiai, Varėnos rajonas.
Tikslas ir uždaviniai:
Tikslas:
- nustatyti pajėgiausius skirtingų amžiaus grupių sportininkus.
Uždaviniai:

- populiarinti SRP sportą;
- skatinti sportininkus tobulėti;
- išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus.

Organizatoriai ir vykdytojai:
Varžybas organizuoja ir vykdo sportinės radiopelengacijos sporto klubas „Lapių medžioklė”.
Vyr. teisėjas ir trasų teisėjas – Egidijus Navickas, vyr. sekretorius – Julius Navickas.
Varžybų centras:
Vilniaus universiteto Puvočių poilsio ir praktikos bazė, Merkio g. 12, Puvočiai, Varėnos r. sav.
Koordinatės: 54.114336, 24.305047 (WGS)
Taisyklės:
Varžybos vykdomos vadovaujantis 2018 m. Sausio 1d. IARU I Regiono įsigaliojusiomis taisyklėmis.
Dalyvių grupės:15
Moterų:
W16, W19, W21, W35, W50
Vyrų:
M16, M19, M21, M40, M50, M60, M70
Varžybų programa:
Rugsėjo 28 d.(penktadienis)
Rugsėjo 28 d.(penktadienis)
rugsėjo 29 d.(šeštadienis)
rugsėjo 30 d.(sekmadienis)

nuo 14.30 val.iki 15.30 Registracija varžybų centre;
startas 16.30 val. Sprinto rungtis;
startas 11 val. Klasika rungtis 144/3,5 MHz
startas 10 val. Klasikos rungtis 144/3,5 MHz

Svarbi informacija:
Iš varžybų centro į starto vietas dalyviai vyksta savo transportu (maksimalus atstumas nuo varžybų centro 13 km)
Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos.
Už savo sveikatą sportininkai atsako patys, už moksleivių – jų treneriai.
Starto mokestis:
Sprintas
Klasikos rungtis
Visos trys rungtys (sprintas, klasika 3,5MHz ir 144 MHz)

5 Eur
6 Eur
15 Eur

Apgyvendinimo mokestis: nuo 5 iki 10 eurų 1 asmeniui vienai nakčiai
Varžybų starto mokestis bei apgyvendinimo mokestis mokamas grynais pinigais varžybų centre arba pervedamas į
sporto klubo „Lapių medžioklė“ banko sąskaitą:
LT44 7180 0000 0060 6422, AB Šiaulių bankas, Šiaulių filialas.
Mokėjimo paskirtis: Už dalyvavimą sporto varžybose.
Į. k. 191534463
REGISTRACIJA VYKSTA IKI 2018 m. rugsėjo 20 DIENOS: el. paštu julius@medica.lt arba tel. +37068279088. Už
užregistruotus, bet nestartuojančius dalyvius turi būti sumokėta 50 % starto mokesčio (apmoka registravęs klubas arba
atsakingas asmuo).
Atsižymėjimas:
Elektroninė SRF sistema, Rusija.
Apdovanojimai:
Varžybų prizais ir diplomais apdovanojami 1–3 vietas užėmę dalyviai savo grupėje kiekvienoje rungtyje.
Apgyvendinimas:
Vilniaus universiteto Puvočių poilsio ir praktikos bazė, Merkio g. 12, Puvočiai, Varėnos r. sav.
Trijų aukštų poilsio bazė. Bazėje yra dvi įrengtos virtuvės (pirmame ir trečiame aukšte). Virtuvėse yra keturios elektrinės
viryklės su orkaitėmis (trečiame aukšte dvi), du dideli šaldytuvai su šaldikliais, virtuvės inventorius, indai, mikrobangų
krosnelė – viskas kas reikalinga maisto gaminimui.
Kambariai:
1. Devyni vienviečiai kambariai su tualetu ir dušu kambaryje, trečiame aukšte – 10 EUR už asmenį vienai nakčiai;
2. Šeši triviečiai kambariai su tualetu ir dušu kambaryje, trečiame aukšte – 18 EUR už kambarį vienai nakčiai;
3. Penki dviviečiai kambariai su bendru tualetu ir dušu koridoriuje, antrame aukšte – 5 EUR už asmenį vienai
nakčiai;
4. Devyni triviečiai kambariai su bendru tualetu ir dušu koridoriuje, antrame aukšte – 5 EUR už asmenį vienai
nakčiai;
5. Šeši keturviečiai kambariai su bendru tualetu ir dušu koridoriuje, antrame aukšte – 5 EUR už asmenį vienai
nakčiai;
Maitinimas:
Varžybų centre ir Puvočių km. maitinimo įstaigos nėra. Tik nedidelė vietinė parduotuvė.
Artimiausia maitinimo įstaiga už 20 km. nuo varžybų centro.
Maitinimas individualus, pasirūpinkite iš anksto.
Informacija:
www.sites.google.com/site/sklapes/, Julius Navickas tel. +37068279088, julius@medica.lt

