
   

 

Lietuvos OSKD čempionatas Sprinto ir 
Ilgoje distancijoje 

Rengėjai 

Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija. 

Varžybas vykdo Ignalinos orientavimosi sporto klubas „Būdakalnis“. 

Partneriai – Ignalinos kultūros ir sporto centras 

Varžybų direktorius Remigijus Arlauskas 

Vyriausias teisėjas Ramunė Arlauskienė 

Trasų planuotojas Remigijus Arlauskas 

Varžybų sekretorius Gvidas Rūkas 

Kontaktai 

Remigijus Arlauskas +370 69939955 

Ramunė Arlauskienė +370 69914973 ramune.arlauskiene@spaineta.lt  

Bendrosios taisyklės 

Lietuvos OSKD čempionatų nuostatai:  http://orienteering.lt/wp-

content/uploads/2016/05/2016_OSKD_LC_Nuostatai.pdf 

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis, 

Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis OSKD varžybų taisyklėmis (2010) 

bei 2016 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų nuostatais. 

Varžybų tikslas 

Lietuvos vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių orientavimosi sporto kalnų dviračiais (OSKD) 

čempionatas vykdomas siekiant populiarinti orientavimosi sportą kalnų dviračiais šalyje, 

pritraukti kuo daugiau dalyvių, didinti konkurenciją šioje orientavimosi sporto rungtyje, skatinti 

sportininkus tobulėti ir geriau pasiruošti tarptautinėms varžyboms, išaiškinti pajėgiausius 

sportininkus. 

mailto:ramune.arlauskiene@spaineta.lt
http://orienteering.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_OSKD_LC_Nuostatai.pdf
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Varžybų laikas ir vieta 

Varžybos vyks 2016 m. rugsėjo 24 - 25 d. Ignalinoje. 

Sprintas – 2016 m . rugsėjo 24 d. 

Varžybų centras prie viešbūčio „Žuvėdra“, Ignalina , Mokyklos g. 11, 55.344092, 26.158679 

Ilga – 2016 m. rugsėjo 25 d. 

Varžybų centras Lietuvos žiemos sporto centro stadione, Ignalina, Sporto g. 8, 55.338372, 

26.180155 

Varžybų programa 

Sprintas – 2016 m . rugsėjo 24 d. 

12:30 – 13:30 Dalyvių registracija (varžybų centre) 

13:15 – 13:30 Varžybų atidarymas 

14:00 - Startas sprinto trasoje 

16:00 - Nugalėtojų apdovanojimai 

Ilga – 2016 m. rugsėjo 25 d. 

10.00 – 11.00 Dalyvių registracija (varžybų centre) 

11.00 – Startas ilgoje trasoje 

15.00 – Nugalėtojų apdovanojimai. 

Dalyviai 

Varžybose dalyvauja visi norintys, laiku pateikę paraiškas. 

LOSF narių atstovai ir ne Lietuvos piliečiai, kurie yra deklaravę savo narystę OS klube ar 

moksleivių sporto organizacijoje, konkuruoja dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Lietuvos 

piliečiai, kurie nėra deklaravę savo narystės OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie 

nėra LOSF nariai, kiekvienoje čempionato trasoje moka papildomą 3 eurų mokestį ir konkuruoja 

dėl čempionatų nugalėtojų vardų. 

Kiti dalyviai, kurie nepatenka į šį aprašymą, taip pat dalyviai, startuojantys be organizatorių 

išduoto numerio Lietuvos čempionate varžosi be konkurencijos. Visose 2016m. OSKD 

čempionatų distancijose vienas asmuo gali atstovauti tik vienam klubui. 

Lietuvos čempionato sprinto ir ilgoje trasose dalyvių grupės: V/M14, V/M16, V/M18, V/M20, 

V/M21, V/M40, V/M50 



   

 

Atvira grupė ilgoje trasoje: M/V B skirta pradedantiems bei aktyviai nesportuojantiems 

orientavimosi sporto kalnų dviračiais mėgėjams. 

Dalyvio mokestis 

Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amžiaus grupei 

nustatytą mokestį: 

Grupė Dalyvio mokestis, EUR 

Registracijos data (imtinai) Iki 2016.09.19 Iki 2016.09.21 

M/V 14 – 18 (1 diena) 4  6 

M/V 20 (1 diena) 6 9 

M/V 21 – 50 (1 diena) 10 15 

M/V B (1 diena)  10 15 

Už neatvykusį dalyvį mokama 50% dalyvio mokesčio dydžio bauda. 

SI-Air kortėlės nuoma – 1 Eur  

Registracija 

Paraiškos teikiamos DBTopas registracijos sistemoje: https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016185 

Registracija vykdoma iki 2016.09.21 23:59.  

Apmokėjimas 

Dalyvio mokestis sumokamas pavedimų į IOSK Būdakalnis sąskaitą arba grynais varžybų 

centre. Informacija mokėjimui pavedimu: 

Ignalinos orientavimosi sporto klubas „Būdakalnis“ LT27 7300 0100 0249 7029, AB “Swedbank” 

Atsižymėjimas 

Trasose atsižymėjimas vykdomas elektronine bekontakte SPORTident Air sistema.  

Atsižymint kontroliniame punkte reikia SI-Air kortelę pravesti ne toliau nei 40 cm atstumu nuo 

prizmės – sėkmingo atsižymėjimo atveju garsinis ir raudonas šviesos signalas sklinda ir iš 

stotelės ir iš kortelės. Finišas užfiksuojamas automatiškai, kertant finišo liniją. Papildomai 

atsižymėti finiše nereikia.  

SVARBU! Išsivalius SI-Air kortelę privalu joje įjungti bekontakčio atsižymėjimo (Air) funkciją 

atsižymint patikrinimo (CHECK) stotelėje. Apie veikiančią Air funkciją praneša kortelėje retai 

mirktelintis žalios spalvos signalas. To nepadarius, bekontaktis atsižymėjimas neveiks, tačiau 

kortelė veiks kaip įprastinė SI kortelė, t.y. stotelėse ir finiše reikės atsižymėti įprastu būdu. 

Už pamestą SPORTident Air kortelę dalyviai sumoka 70Eurų baudą. 

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016185


   

 

Starto tvarka ir starto eilė 

Dalyviai privalo startuoti su organizatorių išduotais starto numeriais. Starto numeriai turi būti 

pritvirtinti prie dviračio. 

Starte varžybų dalyvis atsako už teisingo žemėlapio paėmimą (atitinkančio dalyvio grupę) iš 

teisingo žemėlapių laikiklio. 

V20, 21 ir M20, 21 grupių sportininkai sprinto trasoje startuoja bendrame protokole ir įveikia tas 

pačias trasas. Pateikiami bendri V20, 21, M20, 21 grupių rezultatų protokolai, bei atskirai V20, 

M20 grupių rezultatų protokolai. V40, 50 ir M40,50 grupių sportininkai visose varžybose 

startuoja bendrame protokole ir įveikia tas pačias trasas. Pateikiami atskiri V40, 50 ir M40,50 

grupių rezultatų protokolai. Varžybose starto protokolai sudaromi burtų keliu (LOSF OS 

varžybų taisyklių 7 skyrius). 

V21 grupėje bus sudaromos stipriausių sportininkų grupės – ”raudonoji” (10 dalyvių) ir 

”oranžinė” (8 dalyviai). Šių grupių sportininkai startuoja pabaigoje. Raudonos ir oranžinės 

grupių sudėtį tvirtina LOSF OS dviračiais komitetas. 

Rezultatų nustatymas ir skelbimas 

Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką. 

Rezultatai skelbiami varžybų centre informacijos stende bei DBTopas svetainėje: 

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016185 

Apdovanojimai 

V21, M21 grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais, diplomais, 4-6 vietų laimėtojai 

– diplomais. 

V14, V16, V18, V20, V40, V50, M14, M16, M18, M20, M40, M50 grupių 1-3 vietų laimėtojai 

apdovanojami medaliais, diplomais. 

Treneriai, paruošę Lietuvos čempionus V20, V21, M20, M21 grupėse, apdovanojami diplomais. 

Atvirose grupėse ir be konkurencijos rungtyniaujantys sportininkai dėl Lietuvos čempiono vardo 

nekovoja ir nėra apdovanojami diplomais bei medaliais. Rengėjai pasilieka teisę įsteigti prizus 

bei papildomus apdovanojimus. 

  

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016185


   

 

 

Saugumo ir papildomos taisyklės 

Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų 

treneriai ar tėvai. Dalyvis, sumokėjęs starto mokestį ir registracijos metu paėmęs numerį, 

patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima 

atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. Dalyviai privalo laikytis rengėjų bei budinčių 

pareigūnų nurodymų dėl eismo tvarkos bei automobilių parkavimo. 

▪  Dviratininkams privalu dėvėti kieto paviršiaus šalmą. 

▪  Dalyviai privalo įveikti visą trasą kartu su dviračiu. 

▪  Mišku važiuoti galima. 

▪  Važiuojama dešine kelio puse, prasilenkiama kairiais pečiais. 

▪  Trasoje dalyviai privalo pasirinkti saugų greitį, atsižvelgdami į vietovės ypatybes, orus, 

savo pasirengimo lygį. 

▪  Miško kelių sankryžose pirmumo teisę turi važiuojantis dviratininkas platesniu keliu; 

dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais; besileidžiantis nuo kalno dviratininkas turi 

praleisti dviratininką, kuris kyla į kalną! 

Varžybos vykdomos urbanizuotoje vietovėje, su įvairaus intensyvumo vietinio transporto 

eismu, todėl varžybų dalyviai turi būti atidūs ir laikytis kelių eismo taisyklių. Apie pavojingas 

vietas bus papildomai informuojama varžybų dieną. 

Žemėlapiai ir vietovė 

Sprinto žemėlapis A4 . Mastelis 1:7500, horizontalių laiptas – 2,5 m. 

Miestas, miškas prie miesto, tankus keliukų tinklas, vidutiniškai raižyta. Keliukai gerai 

važiuojami. 

Ilgos trasos žemėlapis A3. 

Kalnuota vietovė. Keliukai nuo l.greitai važiuojamų iki sunkiai. Miškas ir urbanizuota vietovė 

Kita informacija 

Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

Nakvynė: 

▪  http://www.ievalaukis.lt 

▪  http://www.lzsc.lt/ 

▪  Ignalinos jaunimo nakvynės namai, tel.: +370 386 52118 

http://www.ievalaukis.lt/
http://www.lzsc.lt/

