
 

 

64-ojo sportinės radiopelengacijos atvirojo 

Lietuvos čempionato foksoringo rungties nuostatai 

 

 

Tikslas ir uždaviniai 

1. Išaiškinti pajėgiausius atskirų amžiaus grupių Lietuvos radiopelengacijos foksoringo rungties sportininkus. 

2. Populiarinti sportinę radiopelengaciją, plėsti sportuojančių skaičių ir didinti jų meistriškumą. 

3. Skatinti sportininkus sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus. 

4. Kelti Lietuvos radiopelengacijos sporto tarptautinį prestižą ir plėtoti tarptautinius ryšius. 

Organizatoriai 

Lietuvos radijo mėgėjų draugija 

Lietuvos radijo sporto federacija 

Rengėjai 

Vilniaus universiteto radijo klubas 

Vyr. teisėjas, distancijos Mindaugas Nakvosas 

Sekretorius  Artūras Žukauskas 

Starto teisėjas  Eugenijus Ignotas 

Kontaktams ir informacijai:  ardf.vilnius@gmail.com 

Varžybų data ir starto laikas 

2022 m. rugsėjo 18 d., 12 val. 

Atvykimo vieta ir laikas 

Elektrėnų savivaldybė, Kazokiškių miškas, 54.859445, 24.827207 (WGS), atvykimas nuo 11 val. 

Vietovė 

Varžybų trasai bus naudojamas šie žemėlapiai: 

Aleksandriškės https://maps.trails.lt/maps/aleksandriskes-2020.jpg 

Latviai https://maps.trails.lt/maps/latviai-2020.jpg 

Amžiaus grupės 

Vyrų: M19, 21, 40, 50, 60, 70 

Moterų: W19, 21, 35, 45, 55, 65 

Apdovanojimai 

Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams suteikiami 2022 m. Lietuvos sportinės radiopelengacijos čempionų 

vardai. 

Grupių prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. 
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Registracija 

Registracija iki 2022 m. rugsėjo 15 d. 23:59 val. ardf.vilnius@gmail.com , +370 68278483.  

Registruojantis nurodoma: vardas, pavardė, amžiaus grupė, klubas, miestas, SI kortelės numeris (arba SI kortelės 

nuomos poreikis). 

Starto protokolai ir rezultatai: https://dbsportas.lt/lt/varz/2022163 

Starto mokestis 

Dalyviai Mokestis SI nuoma 

Turintys darbo pajamas 5 € 1 € 

Neturintys darbo pajamų 3 € 1 € 

 

Apmokėjimas varžybų centre grynais arba išankstiniu pavedimu į sąskaitą.  

Už neatvykusį dalyvį kolektyvo atstovas moka 50% nustatyto starto mokesčio baudą. 

Už pamestą nuomotą SI kortelę dalyvis/ klubas sumoka jos vertės dydžio baudą. 

Duomenys apmokėjimui pavedimu 

Gavėjas: Asociacija „Vilniaus universiteto radijo klubas“ 

Juridinio asmens kodas 302679115 

Sąskaitos numeris: LT36 7044 0600 0774 0341 

Mokėjimo paskirtis: Foksoringo čempionatas 2022, starto mokestis 

Atvykimas ir transportavimas 

Dalyviai atvyksta į varžybų centrą ir atgal savo transportu. 

Taisyklės 

Pagal IARU R1 

Siųstuvai 

Lapės: 2x5 siųstuvai (lėtieji 1...5 3,540 MHz, greitieji 1F...5F  3,570 MHz), ~10mW, vertikali antena 20 cm 

Švyturys: 3.600MHz, 1W, vertikali antena 8 m + 4x2 m atsvarai. 

Atsižymėjimas 

SportIdent klasikinė sistema. 

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 dėl to 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, amžiaus grupė, klubas, miestas ir rezultatas bus 

skelbiami https://dbsportas.lt/, https://lrmd.lt/ardf ir https://www.qrz.lt/pelengas/ tinklalapiuose. Asmenys, 

registruojantys į varžybas kitus dalyvius turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau 

nurodytai informacijai skelbti minėtuose tinklalapiuose. 
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