Nuostatai
Versija 2018-07-21
ORGANIZATORIAI
1. Renginį organizuoja asociacija Vilnius Challenge ir orientavimosi sporto klubas "O! Klaipėda".
2. Informaciją apie renginį rasite renginio oficialioje svetainėje https://www.klaipedachallenge.lt/ ir Facebook
https://www.facebook.com/klaipedachallenge. Kontaktai: support@klaipedachallenge.lt; +370 614 93982.
RENGINIO PROGRAMA

RENGINIO CENTRAS

Liepos 27 d. (penktadienis)
12:00 – 23:00 dalyvių paketų atsiėmimas (Sportland
parduotuvė, Akropolis) goo.gl/TFQJ1X

Švyturio arena (Dubysos g. 10) goo.gl/Hsei3p

Liepos 28 d. (šeštadienis)
09:00 Juodos trasos dalyvių startas
10:00 Raudonos trasos dalyvių startas
11:00 Mėlynos trasos dalyvių startas
12:00 Žalios trasos dalyvių startas
17:00 Finišas. Kiekviena pavėluota minutė ar jos
dalis komandai kainuoja 1 tašką baudos.
17:30 Apdovanojimai. Renginio uždarymas.

„Jūros Šventė“ (naujiena!)
Klaipėda Challenge vyksta vienos iš didžiausių Lietuvos miestų švenčių – „Jūros Šventė“ metu. Visi dalyviai
prieš ir po varžybų yra kviečiami joje dalyvauti. Jos metu vyks įvairūs edukaciniai, pilietiniai, pramoginiai
renginiai. Jūros šventės metu veiks mobilios kavinės, vaikams bus galimybė dūkti Atrakcionai.lt pramogų
miestelyje.
DALYVIAI
1. Varžybos yra komandinės. Komandą sudaro 2 pilnamečiai (18 m. arba vyresni renginio dieną) asmenys.
2. Komandos pagal sudėtį skirstomos į vyrų, moterų arba mišrias grupes.
TRASOS IR RUNGTYS
1. Dalyviams reikia įveikti orientavimosi, dviračių, virvių, bėgimo, plaukimo, irklavimo rungtis bei išspręsti
galvosūkius ir įveikti kliūtis.
2. Dalyviams siūlomos trys trasos:
JUODA (nuo 5 val. trukmės, ~57 km (bėgte ~16km, dviračiais ~40km)) trasa skirta sportininkams, kurie
nuolat treniruojasi ir ieško rimčiausių iššūkių. Šios trasos dalyviams patirtis sporto varžybose bei geri
orientavimosi įgūdžiai yra būtini.
RAUDONA (nuo 3 val. trukmės, ~40 km (bėgte ~11km, dviračiais ~28km)) trasa skirta sportininkams ir
aktyviems mėgėjams, kurie nėra pasiruošę Juodai trasai, tačiau nori išbandyti kiek įmanoma daugiau multisporto rungčių ir užduočių.

MĖLYNA (nuo 2 val. trukmės, ~24 km (~8km bėgte, ~16km dviračiais)) trasa skirta tiems, kam aktyvus
laisvalaikis yra įprastas bei kurie ieško optimalaus fizinio krūvio ir nuotykių patirties santykio.
ŽALIA (nuo 1 val. trukmės, ~16 km (~6km bėgte, ~10km dviračiais)) trasa skirta tiems, kurie nori išbandyti
multi-sportą. Šią trasą įveikti nereikia didelio sportinio pasiruošimo, tereikia mokėti važiuoti dviračiu bei
gebėti orientuotis su žemėlapiu.
REGISTRACIJA
Registracija susideda iš dviejų etapų: bilieto įsigijimo ir komandos užregistravimo.
1. Įsigyjamas trasos bilietas komandai (http://tickets.klaipedachallenge.lt)
2. Užregistruojama komanda varžybose sekant el. paštu su bilietu pateiktą registracijos nuorodą.
3. Komandą galima registruoti tik įsigijus bilietą ir tik iki registracijos pabaigos: liepos 24 d. 23:59.
4. Pakeitimus komandos duomenyse galima daryti iki registracijos pabaigos. Vėliau pakeitimai negalimi.
5. Komandų skaičius trasose yra ribotas. Maksimalus komandų skaičius renginyje - 500.
6. Starto mokestis negrąžinamas.

1.
2.
3.
4.
5.

STARTO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
Starto mokestis priklauso nuo pasirinktos trasos, laisvų bilietų kiekio ir bilieto apmokėjimo datos.
Starto mokestis nurodytas dviejų asmenų komandai (pirkite tik vieną bilietą komandai)!
Dalyvio starto mokesčio ir užsakytų paslaugų apmokėjimas vykdomas registracijos metu įvairiais
elektroniniais mokėjimo būdais. Dėl specialių mokėjimo atvejų kreipkitės į organizatorius.
Specialios kainos taikomos išankstinės registracijos metu. Bilietų specialiomis kainomis kiekis ribotas.
Norit dalyvauti dar pigiau? Registruokis į Challenge Cup pirkdamas vieną bilietą visoms trims varžyboms bei
gauk unikalius Challenge Cup marškinėlius kiekvienam dalyviui nemokamai!
Trasos

JUODA

RAUDONA

MĖLYNA

ŽALIA

Maksimalus registruojamų komandų skaičius

75

150-200

150-200

75

Apmokėta iki, arba anksčiau, jei baigsis bilietai

Dalyvavimo kainos Eurais komandai (maksimalus kiekis bilietų)

Iki sausio 31 d.24 val. (SUPER KAINA)

70 (neribota)

50 (neribota)

40 (neribota)

30 (neribota)

Iki kovo 18 d.24 val.

80 (30 vnt.)

60 (70 vnt.)

50 (70 vnt.)

40 (30 vnt.)

Iki birželio 9 d.24 val.

90 (20 vnt.)

80 (60 vnt.)

60 (60 vnt.)

50 (20 vnt.)

Iki liepos 19 d.24 val.

100 (iki max)

90 (iki max)

70 (iki max)

50 (iki max)

110

100

70

50

Iki liepos 24 d.24 val./ po to tik esant vietų ir
suderinus su organizatoriais

TRASOS ĮVEIKIMAS
1. Vienos trasos dalyviai startuoja tuo pačiu metu.
2.

3.
4.

5.

6.

Starte atsižymėti nereikia.
Dalyviai privalo aplankyti punktus nurodyta tvarka,
kaip pažymėta žemėlapyje ir taisyklėse nurodytu
būdu (pvz. baidarėmis, dviračiais, pėsčiomis).
Dalyviai atsižymi punktuose SportIdent kortelėmis.
Komandos nariai visos trasos metu privalo būti ne
tolimesniu kaip 20 metrų atstumu bei punktuose
atsižymėti ne ilgesniu nei 30 sekundžių intervalu
(nebent kitaip reikalauja varžybų rungtis).
Vadovaujantis tarptautine praktika, laukimas prie
rungčių neišskaičiuojamas iš bendro laiko, tačiau
trasos suplanuotos taip, kad laukimai būtų
minimalūs.
Visų trasų dalyviai privalo finišuoti iki finišo laiko.
Už kiekvieną pavėluotą minutę ar jos dalį
dalyviams neužskaitomas vienas rastas punktas.

7. Atsižymėjimas finiše privalomas visiems dalyviams.

INVENTORIUS
Varžybų metu visi dalyviai privalo turėti:
1. šalmą – privaloma dėvėti visos trasos metu;
2. dviratį (tik dviračių rungtyse);
3. pirštines;
4. popierių ir rašiklį;
5. asmens tapatybės dokumentą;
6. žibintuvėlis;
7. mobilų telefoną (komandai, tik pavojaus atveju);
8. neperšlampamą maišelį dokumentams ir telefonui;

Visus varžyboms reikalingus žemėlapius suteiks
varžybų organizatoriai. Jie bus pateikti starto
koridoriuje. Savus žemėlapius naudoti draudžiama.

Jei turi, dalyviai gali naudoti savo SportIdent kortelę,
kurią privalo nurodyti registruodamiesi.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
1. Dalyviai reitinguojami pirmiausia pagal taškus, tada pagal laiką. Už rastą pagal nurodytą tvarką punktą
gaunama taškas, už pavėluotą minutę taškas atimamas.
2. Rezultatai skaičiuojami pagal SI kortelėje esančias elektronines atžymas ir yra neginčijami.
CHALLENGE CUP (naujiena!)
Klaipėda Challenge yra Challenge Cup antras etapas. Visų dalyvių rezultatai reitinguojami bendroje įskaitoje.
Sezono pabaigoje nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais. Daugiau: www.challengecup.lt.

APDOVANOJIMAI
Visų grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
Dalyvaudami renginyje visi dalyviai sutinka su šiais nuostatais bei kitomis organizatorių nustatytomis
taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
Varžybų metu dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių. Nuolatinė policijos priežiūra nėra skiriama.
Savo daiktų saugumu dalyviai privalo pasirūpinti patys. Organizatoriai už dalyvių daiktų saugumą neatsako.
Už savo sveikatą dalyviai atsako patys. Organizatoriai už dalyvių sveikatą neatsako.
Dalyviai varžybų trasas įveikia tik savo jėgomis. Pagalba iš šalies negalima.
Dalyviai atsako už varžybų metu jiems patikėtą inventorių pagal Dalyvio sutartyje nurodytas sąlygas.

ORGANIZATORIŲ TEISĖS
1. Organizatoriai pasilieka teisę bet kada keisti renginio nuostatus.
2. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.

Ką veikti po varžybų? Pasiorientuoti!
Jeigu po Klaipėda Challenge turėsite jėgų, tą patį savaitgalį vyksta dviejų dienų orientavimosi sporto varžybos.
Šeštadienį OS varžybų startas pavėlintas, nuo 16h. Galima startuoti ir tik vieną dieną, t.y. sekmadienį. Daugiau:
Jūros Šventė OS varžybos.

