VILNIUS 2021
INFORMACIJA
STARTO PROKOLAI:

dbsportas.lt/lt/varz/2021061

1 DIENA – TRUMPA TRASA
VARŽYBŲ CENTRAS
OSKD STARTAS - 15:30

Nuvykimas į startą tik Gedimino pr. ir Mickevičiaus g., į šiaurę nuo starto
važinėti DRAUDŽIAMA. Apšilimas nuo OSKD starto į pietus dviračių
takais.
WC - tik varžybų centre.
Dalis trasos drieksis Žvėryno mikrorajone. Automobilių eismas čia nėra
intensyvus, tačiau jis nebus stabdomas, prie pėsčiųjų tilto visada nemažai
žmonių - BŪKITE ATIDŪS !!!
Žemėlapio formatas A4, mastelis 1 : 7 500
km
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BĖGTE STARTAS – 17:00
Startas nuo varžybų centro nutoles 250 m. Patekimas į startą tik nuo
Goštauto gatvės pusės, pagal markiruotę.
Apšilimui rekomenduojama zona palei Neries upę.
Automobilių parkavimas pagal KET taisykles. Varžybų prieigose jis visur
mokamas. Parkavimo zonos - ČIA

Planuojami nugalėtojo laikai 12-15min, labiau į didesnę pusę. Trasų
parametrai pateikiami optimaliu variantu.
Automobilių eismas vietovėje nėra intensyvus, tačiau gausu pėsčiųjų,
paspirtukininkų, dviratininkų. Kai kur matomumą riboja kiemuose
sustatyti automobiliai.
Gedimino pr. ir Gynėjų g. galima kirsti tik per pažymėtas vietas pėsčiųjų
perėjomis, klausant teisėjo nurodymų.
Mastelis 1 : 4000, žemėlapio formatas A4
MW8 trasa varžybų centre nuo 17.45 val.

GPS transliacija: otracker.lt

2 DIENA – ILGA TRASA
VARŽYBŲ CENTRAS
STARTAS (Išskyrus MW 8/10)
OSKD STARTAS 10.00 val., BĖGTE 11.00 val.
MW8/10 grupių startas prie varžybų centro, kitom grupėms iki starto 1,6

km.
DĖMESIO. Vaikučiams prašome priminti kelių eismo taisykles, į
startą eiti kairiąja kelio puse, po vieną voroje, vėliau šaligatviu.
Eismas pakankamai intensyvus, yra siaurų pavojingų ruožų.
WC. 2 tualetai varžybų centre ir 2 starte
Apšilimas pėsčiųjų-dviračių taku prie starto.

PARKAVIMAS Mančiagirės, Palionių, Užusienio g. nuo varžybų centro
iki starto, prie starto, nepažeidžiant kelių eismo taisyklių, neužstatant
įvažiavimų į kiemus ir nepaliekant mašinų siaurose vietose. Vyksta daug
statybų važinėja didelės krovininės mašinos ir Vilniaus autobusai neužmirškite to kai bandysite įsisprausti į kokį plyšį.
Rekomenduojama su mažais vaikais parkuotis arčiau varžybų centro
(MW8 ir MW10 startas varžybų centre), kitų prašome parkuotis arčiau
starto vietos, sustartuosite. o paskui grįšite link savo automobilio.
OSKD finišas toliau miške - prašome neužtrunkant atvykti į varžybų centrą
nusiskaityti SIAC korteles.
OSKD žemėlapio mastelis 1 : 12 500, Formatas 220 x 310 mm
Masteliai bėgte:
ME, WE - M 1 : 15 000
MW-8/10/12/65/70 – M 1 : 7 500
Kitoms grupėms – M 1 : 10 000
Gėrimo punktai: ME, WE - 2 , kitoms* – 1
* trasoms trumpesnėms nei 3 km gėrimo punktų nebus
Bėgti geležinkeliu - draudžiama. Vienoje atkarpoje draudžiama bėgti ir
šalia geležinkelio:

ME, WE trasose vienas vandens punktas bus punkto zonoje. Nepamirškite
atsižymėti stotelėje.

TREČIA DIENA – PERSEKIOJIMO LENKTYNĖS
VARŽYBŲ CENTRAS
OSKD varžybos nevyks
Varžybos vykdomos persekiojimo principu, pagal pirmų dviejų dienų
rezultatą – lyderis startuoja pirmas.
Išskyrus MW16/18 grupes. Šios grupės startuoja pagal intervalinį
protokolą.
PARKAVIMAS ant kelio Nr. 4722 Rykantai - Trakai.
WC varžybų centre
Nuo centro iki starto 100 m.
Žemėlapio mastelis M 1 : 10 000, MW 8/10/12/65/70 - M 1 : 7 500
Visas varžybų dienas MW 16 ir 18 grupėse vyks atrankinės į jaunučių,
jaunių rinktines - todėl kažkurį laiką bus renkami žemėlapiai

Kad nesusidarytų eilės. nebūtų būriavimosi:
1. Visi pakitimai (nestartuoja, keičiasi SI kortelės Nr. ir panašiai)
atsiunčiami dviem elektroniniais paštais sdarius@gmail.com ir
sulcys@yahoo.com iki liepos 30 d. 13 val. (pageidautina kuo
anksčiau).
2. Visą informaciją dėl sąskaitų išrašymo irgi norime gauti el.paštu.
Pvz. išrašyti sąskaitą už visus, ar reikia sąskaitos už 14 žmonių ir
panašiai.
3. Norinčius atsiskaityti grynais - kviečiame tai atlikti antrą varžybų
dieną.
4. Registracijos metu numeriai išduodami iš karto visai komandai.
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.perkunas.lt, okperkunas@gmail.com
Vytautas Ralys, tel. +370 693 37910
Tomas Stankevičius, tel. +370 687 11142
Darius Sadeckas, tel. +370 699 37127 arba el. paštu okperkunas@mail.com

