
Lietuvos sporto vilčių žaidynės 2016 
 

Orientavimosi sporto varžybų nuostatai 
 

 
I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Lietuvos sporto vilčių žaidynių orientavimosi sporto varžybos sudėtinė kompleksinio sporto 
renginio – Lietuvos sporto vilčių žaidynių - dalis, kurių tikslas – propaguoti sportą, kaip tobulos 

asmenybės ugdymo priemonę, vykdyti talentingų sportininkų paiešką. 
2. Žaidynių uždaviniai:  
2.1. rengti sportininkų pamainą šalies olimpinėms, sporto šakų nacionalinėms rinktinėms. 
2.2. nustatyti savivaldybių, sportininkų ugdymo centrų, sporto trenerių indėlį į Lietuvos 

Respublikos sporto plėtotę, didelio meistriškumo sportininkų rengimą.  
2.3. Skatinti sporto šakų federacijas ir savivaldybes siekti didesnio organizuotai sportuojančių 

skaičiaus. 

2.4. Skatinti sportą kaip fizinio rengimo, laisvalaiko užimtumo būdą, formuoti gero elgesio 
įgūdžius. 

 

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS 

3. Žaidynes organizuoja Lietuvos sporto fedracijų sąjunga ir Lietuvos orientavimosi sporto 
federacija.  

4. Varžybas vykdo Kauno sporto mokyklos “Gaja” teisėjų kolegija. Varžybų vyr. teisėja - Irina 

Misiūnienė, vyr. sekretorius – Algimantas Dambrauskas. 
5. Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis 

taisyklėmis ir bendraisiais 2016 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynių nuostatais. 
6. Finalinės orientavimosi sporto varžybos vyks 2016 m. spalio 7-9 dienomis Kaune.  

7. Varžybų programa: 
2015.10.07 15.00 Asmeninės varžybos trumpoje trasoje – Kauno VII fortas (Archyvo g. 61) 
2015.10.08  11.00 Asmeninės varžybos vidutinėje trasoje – Kleboniškio šilas (Ašigalio g. 51) 
2015.10.11  11.00 Komandinės 3-jų etapų estafetės – Panemunės šilas (A.Smetonos al. 3) 

 

III. DALYVIAI 

8. Žaidynėse dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės, Jaunučiai gimę 2000 – 2003 m. 

9. Vienos komandos sudėtis 4 mergaitės ir 4 berniukai. Vilnius ir Kaunas gali registruoti po 2 
komandas, kiti miestai ir rajonai – po 1 komandą. 

 
V. ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA 

10. SportIdent. 
 

VI. STARTO TVARKA 

11. Asmeninėse varžybose trumpoje trasose dalyviai startuoja kas 1 min. 
12. Asmeninėse varžybose vidutinėje trasoje dalyviai startuoja kas 2 min. 
13. Žaidynėse traukiami asmeniniai burtai, atskirai kiekvienoje stiprumo grupėje. Dalyvius į 

stiprumo grupes paskirsto treneriai (vadovai) išankstinės registracijos metu. Pirmas komandoje įrašytas 
dalyvis startuoja anksčiausiai, paskutinis – vėliausiai. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI 

14. Asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką. 
15. Estafečių varžybose komandos vieta nustatoma pagal paskutiniame etape komandos dalyvio 

finišo laiką. 
16. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami pagal bendruosius Lietuvos sporto vilčių 

žaidynių nuostatus. 
 

IX. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

17. Lietuvos sporto federacijų sąjunga apmoka varžybų organizavimo išlaidas, suteikia nugalėtojų 

ir prizininkų apdovanojimus, apmoka nakvynės ir maitinimo išlaidas. 
18. Visas dalyvių ir trenerių (vadovų) kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

 

 



X. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS 

19. Išankstinė registracija, nurodant dalyvių, trenerių ir komandų vadovų skaičių pateikiama iki 

2016 spalio 1 d. el. paštu algis.dambrauskas@gmail.com arba telefonu 8-604-07977. 
 

20. Vardinės paraiškos, nurodant dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, trenerį, SI kortelės 
numerį pateikiamos iki spalio 5 d. el. paštu algis.dambrauskas@gmail.com. Starto protokolai bus pateikti 
internete http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz.  

 
21. Atvykę į varžybas komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia atstovaujamos organizacijos 

vadovo patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodomas kolektyvo pavadinimas, dalyvio 
vardas, pavardė, gimimo metai, kvalifikacinė kategorija, trenerio vardas ir pavardė (pagal pridedamą 
standartinę žaidynių dalyvių paraiškos formą). 

 
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Komandų vadovai atsako: 
22.1. už dokumentų pateikimą;  
22.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 
22.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

23. Papildoma informacija  telefonais  8-604-07977 (A.Dambrauskas), 8-685-44020 (I.Misiūnienė). 
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