
 

Lietuvos taurė / Lithuanian Cup 

 

 

 

Lietuvos taurė 2017 
WRE vidutinės distancijos varžybos  
 

Spalio 14-15d., 2017  
Alytus, Lietuva  

 
 

 

Biuletenis 1 
Atnaujintas BIULETENIS 2 bus paskelbtas spalio pradžioje 

 
 

 

 
 
Organizatoriai  

Klubas   OK Dainava 
Varžybų direktorius Valdas Lėlius 
Trasų planuotojas D. Stulgys, H.Paužas 

Kontaktinis asmuo e-paštas valdas@ststatyba.lt  mob: +370 687 55694 

Svetainė  http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/ 

 
Varžybų patarėjas 
 

IOF varžybų patarėjas Vitalijus Paulauskas (LTU) 

 
 
Programa 

Spalio 14d. (Šeštadienis)  – Atidarymo ceremonija, Vidutinė distancija 

WRE (ranginė diena Elito sportininkams) 

Spalio 15d. (Sekmadienis) – vidutinė distancija, apdovanojimai ir 

išvykimas. 

 
 

  

http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/
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Varžybų centras 

Varžybų centras įsikūręs pramogų parke Tarzanija.  

Adresas: Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus r. 

Koordinatės: 54.367857, 24.005392 

Tarzanija įsikūrusi 8 km nuo Alytaus miesto centro, 7 km nuo Alytaus autobusų stoties ir apie 90 km nuo 

Kauno oro uosto (KUN), apie 120 km nuo Vilniaus oro uosto (VNO) . 

 

 

Uždraustos vietovės 

Žemiau nurodytos uždraustos vietovės http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/  
Pažymėtoje vietovėje draudžiama treniruotis ar 
lankytis poilsio ar kitais tikslais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupės, žemėlapiai ir vietovių aprašymai 
 
Vyrų ir moterų Elito grupėms 14d. (šeštadienis) WRE (ranginė) diena  

Vidutinės distancijos / M21E ir W21E / planuojamas nugalėtojo laikas: 30-35 minutės 
 
Varžybose bus aktyvuota SPORTident Air+ atsižymėjimo sistema. (bus galima išsinuomoti SI kortelę 1€/d). 
MTBO dalyviams Air+ kortelė privaloma. 
 
Lietuvos taurės grupės: M/W 10, 12, 14, 16, 18, 21E WRE, 21S (trumpa), 21N (naujokams), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75, 80, Open. MTBO M/W 14, 16, E, 40, 50.  
 
 

Distancija Žemėlapis Parametrai Vietovės aprašymas 

Spalio14  WRE 
Vidutinė trasa 

Vidzgiris 1:10.000, H 5m 

Moreninė vietovė išraižyta erozinių griovų. Šlaitai iki 
60m aukščio. Reljefas išraiškingas, pelkės skirtinguose 
aukščiuose. Platus kelių tinklas. Vietovėje matomumas 
ir prabėgamumas nuo sunkaus iki labai gero.  

http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/
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Spalio 15 Vidutinė 
trasa 

Radžiūnai 1:10.000, H 2,5m 

Radžiūnų žemėlapio reljefas suformuotas paskutinio 
apledėjimo prieledyninės upės sauslėnyje. Vyrauja 
stambios lėkštos salpinio reljefo formos, tačiau yra ir 
kopinio reljefo su smulkiomis formomis.  Vakaruose 
senslėnis atsiremia į Dzūkų aukštumos moreninį gūbrį. 
Vietovėje daug didesnių ir mažesnių dirbtinių duobių. 
Praėgamumas nuo vidutinio iki blogo, vyrauja 
spygliuočių miškas su riešutyno pomiškiu.  

      
Žemėlapiai nubraižyti ir atspausdinti atsižvelgiant į IOF tarptautinius reikalavimus ISOM 2000. 
Žemėlapiai sudaryti R. Jovaišo, A. Paužo 2017m. 
Paskutines žemėlapių versijas galite rasti organizatorių svetainėje adresu 
http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/  
 
Spalio 14d. 
Starto laikas 

Startas nuo 13.00  
WRE dalyviams starto langas nuo 13 val. iki 16.00 val. 

Starto 
protokolai 

Starto protokolai sudaromi programos burtų keliu. 
WRE dalyvių starto protokolai sudaromi remiantis 2017-10-12 IOF Vidutinės/Ilgos distancijos 
pasauliniais reitingais. 

Apdovanojimai Apdovanojimai WRE sportininkams.  
Spalio 15d. 
Starto laikas 

~11val.  

Apdovanojimai Dalyviai apdovanojami už 2 dienų sumą. M21E ir W21E apdovanojami piniginiais prizais. 
 
Atstumas nuo varžybų centro iki starto abi dienas 1-1,5 km.  
    
Registracija ir mokesčiai 
 

Iki spalio 1d., 2017 
18€ dviems dienoms (įskaitant WRE) 
10€ tik WRE 

Nuo Spalio 1d. iki Spalio 8d. 
24€ dviems dienoms (įskaitant WRE) 
14€ tik WRE 

Nuo Spalio 8d.  Esant laisvoms vietoms 

 
Registracija varžybų tinklapyje https://dbtopas.lt/takas/en/varz/2017024 

http://www.okdainava.lt/category/lt_cup/
https://dbtopas.lt/takas/en/varz/2017024
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WRE sportininkams privaloma papildoma registracija IOF Eventor 

http://eventor.orienteering.org/Events/Show/5577 
 
Daugiau informacijos registracijos klausimais suteiks Kęstutis kestutisj@gmail.com 
 
 
Mokėjimo informacija 
 
Mokėjimai galimi pavedimu arba grynais varžybų vietoje. 
 
Alytaus miesto OS klubas „Dainava“ 
kodas191064533 
Addresas: A.Matučio 14, Alytus. 
Sąskaitos Nr. LT547300010002211072 
SWIFT HABALT22, SWEDBANK AB 
 
Banko mokesčius apmoka mokėtojas. 
 
Apgyvendinimas 
Viešbutis „Senas namas“ www.senasnamas.lt 
Viešbutis „Vaidila“ www.vaidila.lt 
Viešbutis „Odė“ www.ode.lt 
Svečių namai „Linas“ www.motelislinas.lt 
Kaimo turizmo sodyba „Dzūkijos dvaras“ www.dzukijosdvaras.lt 
Viešbutis „Dzūkija“ www.hoteldzukija.lt 
Viešbutis „Šolena“ www.solena.lt 
  
Kitos nakvynes vietos: http://www.alytus-tourism.lt 
 
Kita 
 
Atsakomybė Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos. Už savo sveikatą sportininkai 

atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai. 
Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusį sportininką, privalo suteikti jam įmanomą pagalbą, jei to 
negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau informuoti varžybų organizatorius. 

Orai Vidutinė mėnesio temperatūra +7°C 
http://www.meteo.lt/en_US/miestas?placeCode=Alytus 

Media Papildomos informacija pas Valdas Lėlius e-mail: valdas@ststatyba.lt  mob: +370 687 
55694 

Naudingos 
nuorodos 

Valstybinis turizmo departamentas http://tourism.lt/  
Turizmo informacija www.lithuania.travel 
Alytus turizmo informacijos centras http://www.alytus-tourism.lt/  

 
Vakaronė 
Šventinė vakaronė veteranams skirta „Lietuvos Taurės 2017“ dalyviams vyks spalio 14 d. 19.00 val. Alytaus 
kultūros ir komunikacijos centre, adresu  Pramonės g. 1B, Alytus. 
Vakaronės metu vyks veteranų taurės, veteranų lygos apdovanojimai po kurių kviečiame visus „Lietuvos 
Taurės 2017“ dalyvius pasibūti, pabendrauti, paskanauti paruoštų patiekalų, „pasisukti" grojant gyvai 
ansamblio ir šokių muzikai.  
 
Terminai 

Data Kam terminas: 
Spalio 1d. Pigiausia registracija 
Spalio 8d.  Paskutinė registracijos data 
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