
SAUGUMO TAISYKLĖS LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOSE 
 
 

Šios taisyklės galioja visų orientavimosi sporto (OS) šakų – bėgte, slidėmis, kalnų dviračiais  
varžyboms, vykdomoms Lietuvoje, kurių rengėjai yra Lietuvos orientavimosi sporto 
federacijos nariai. 
Orientavimosi sporto takais ( TRAIL-O) varžybų saugumo taisykles tvirtina  
 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija. 
 
 
1. Visų OS varžybų organizatoriai privalo užtikrinti būtinąją  medicininę  pagalbą varžybų 

dalyviams. Sporto varžybas vykdyti budint gydytojui ar kitam medicinos darbuotojui. 
2. Visi varžybų dalyviai privalo pateikti organizatoriams galiojančią medicininę pažymą, 

leidžiančią dalyvauti varžybose. 
3. Informacijoje apie varžybas privalo būti nurodytos natūralios varžybų rajono ribos 

(plentai, vieškeliai, ežerai, upės, gyvenvietės ir pan.) 
4. Informacijoje apie varžybas privalo būti nurodyta, kur eiti pasiklydus. 
5. Pasibaigus kontroliniam laikui, varžybų vykdytojai privalo organizuoti negrįžusių iš 

trasos dalyvių paiešką, nepavykus jų surasti savo jėgomis – kreiptis į atitinkamas 
valstybines tarnybas. 

6. Būtina suderinti su vietine valdžia (policija) atvykusių dalyvių transporto parkavimo 
vietas, esant reikalui numatyti eismo tvarką keliuose, apriboti eismą, palaikyti viešąją 
tvarką. 

7. Varžybų trasas būtina planuoti nekertant kelių, kuriuose vyksta automobilų judėjimas, 
išimtinais atvejais tokių kelių kirtimo vietoje varžybų organizatoriai privalo numatyti 
budinčiuosius ( policijos atstovus), reguliuojančius eismą. 

8. Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusi sportininką, privalo suteikti jam įmanomą 
pagalbą, jei to negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau informuoti varžybų 
organizatorius. 

9. Varžyboms draudžiamas teritorijas ar pavojingas trasos atkarpas, draudžiamus kelius, 
neįveikiamus linijinius objektus ir t.t. būtina pažymėti žemėlapyje bei apie tai informuoti 
varžybų dalyvius (pateikti aprašymą). Jei būtina, šiuos objektus reikia paženklinti 
vietovėje. Patekti į šiuos objektus (teritorijos, keliai ir pan.), juos kirsti ar jais naudotis 
varžybų dalyviams draudžiama. 

 
Dviratininkai privalo būti su šalmais, kertant važiuojamus automobilių kelius laikytis eismo 
taisyklių, miško kelių sankryžose pirmumo teisę turi važiuojantis dviratininkas platesniu keliu, 
dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais, dviratininkas kylantis į kalną turi praleisti dviratininką, 
kuris leidžiasi nuo kalno! Galimos pavojingos vietos: nuvirtę rąstai, akmenys ir šaknys, 
važiuojantys automobiliai,sprinto trasoje - laiptai 

Varžybos vykdomos bet kokiu oru, tačiau varžybos gali būti sustabdytosdėl saugumo sumetimų - 
žaibuojant, siaučiant dideliam vėjui, prasidėjus liūčiai ar pūgai, vykstant miško kirtimo darbams, 
medžioklei. 
 
Draudžiama planuoti slidinėjimo trasas per ežerus, upes, pelkes, nepatikrinus ledo storio.  
Jei oro temperatūra didesnėje distancijos dalyje lygi 20° C ar žemesnė, varžybos nukeliamos 
arba nutraukiamos. 

Planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius) – parengti jų išdėstymo 
renginio vietoje schemą, įvertinant priešgaisrinius reikalavimus. 

Jei renginio metu leista prekyba maisto produktais – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų 
reikiamus leidimus. 
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