2017 m. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE ČEMPIONATŲ
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Lietuvos jaunimo, suaugusių ir veteranų orientavimosi sporto (OS) bėgte čempionatai
organizuojami siekiant išaiškinti pajėgiausius sportininkus asmeninėse trasose ir pajėgiausias
komandas estafetėje, populiarinti OS šalyje, pasiruošti tarptautinėms varžyboms.
II. LAIKAS, VIETA
Čempionatus organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija (LOSF), vykdo OS klubai,
sudarę sutartis su LOSF, pagal LOSF varžybų taisykles, reikalavimus LOSF varžybų rengėjams ir
LOSF Prezidiumo patvirtintą tvarkaraštį:
Data
2017-04-01
2017-04-14
2017-05-13
2017-05-14
2017-06-04
2017-09-02
2017-09-03

Vieta
Prienai
Vinius
Panevėžys
Panevėžys
Lazdijų raj.
Telšių raj.
Telšių raj.

Rungtis
Labai ilga trasa
Naktinė trasa
Trumpa trasa
Sprinto estafetės
Vidutinė trasa
Estafetės
Ilga trasa

Organizatorius
OK Šilas
OK Saulė
OK Oriens
OK Oriens
OK Javonis
OK Telšiai
OK Telšiai

III. DALYVIAI
Čempionato estafetėje dalyvauja LOSF narių – OS klubų ir moksleivių sporto organizacijų
komandos, sudarytos iš trijų sportininkų, kuriose gali būti ne daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis,
deklaravęs savo narystę OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie yra LOSF nariai. Kitaip
sudarytos komandos ir komandos, kuriose yra daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis, dalyvauja be
konkurencijos. Visi komandose startuojantys sportininkai privalo turėti LOSF licenziją (LOL)*.
Kitose čempionatų trasose LOSF narių atstovai ir ne Lietuvos piliečiai, kurie yra deklaravę
savo narystę OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, bei turi LOSF licenziją konkuruoja dėl
čempionatų nugalėtojų vardų*.
Lietuvos piliečiai, kurie nėra deklaravę savo narystės OS klube ar moksleivių sporto
organizacijoje, kurie nėra LOSF nariai, gali įsigyti LOSF licenziją ir visose čempionato trasose
konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų vardų*.
Sportininkas Lietuvos čempionate privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu,
prisegtu ant krūtinės. Sportininkai startuojantys be numerio Lietuvos čempionate varžosi be
konkurencijos. Elito grupės sportininkai, čempionato varžybose privalo startuoti su savo klubo,
sporto mokyklos arba neutralia apranga. Kitų šalių klubų, rinktinių aprangas dėvintys sportininkai
startuoja be konkurencijos.
IV. AMŽIAUS GRUPĖS, TRASOS
1) Estafetėje - M/V 21E, 35, 45, 55; 65;
2) Mišrioje sprinto estafetėje – MV 21E, 35, 45, 55, 65
3) Naktinėje trasoje – M/V 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85;
4) Labai ilgoje trasoje – M/V 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
5) Kitose asmeninėse trasose M/V 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90.
Ilgos, labai ilgos ir estafečių trasos planuojamos taikant įvairius trasų skaidymo metodus.
Labai ilga trasa rengiama „vieno žmogaus estafetės“ principu.

*Nesant LOSF licencijai, čempionatuose dėl čempionų vardų varžosi sportininkai, deklaravę savo
narystę sporto klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie yra LOSF nariai

V. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
Asmeninės sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką. Komandos vieta
estafetėse nustatoma pagal paskutiniojo etapo sportininkų finišavimo eilę.
Čempionatuose sportininkams ir komandoms, dalyvaujančioms be konkurencijos, vietos
neskiriamos.
Kiekvienoje amžiaus grupėje visose asmeninėse čempionato trasose, išskyrus M21A ir V21A
grupes, nugalėtojams (1 vieta) ir komandoms - estafetės nugalėtojoms (1 vieta) suteikiami 2017 m.
Lietuvos OS čempionų vardai.
Visi čempionatų prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais (išskyrus V/M 21A) ir
diplomais.
4-6 vietų laimtojai V/M 21E grupėse apdovanojami diplomais. Jaunimo grupių čempionų treneriai
apdovanojami diplomais.
Medaliai įteikiami tik apdovanojimuose asmeniškai dalyvaujantiems sportininkams.
VI. SPORTININKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dalinėms čempionato išlaidoms padengti sportininkai moka rengėjų nustatytą dalyvio mokestį.
Sportininkų ir kitų asmenų maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija
arba jie patys.
Iki čempionato likus ne mažiau 30 dienų, tikslesnę informaciją apie jas suteikia čempionatą
organizuojantis OS klubas arba LOSF būstinė.
VII. REGISTRACIJA, PARAIŠKOS
Vardinės paraiškos pateikiamos čempionatą organizuojančiam OS klubui ne vėliau kaip
paskutinį pirmadienį iki čempionato. Paraiškos, patvirtinančios sportininko narystę OS klubui LOSF nariui ar moksleivių sporto organizacijai, pateikiamos organizatoriams varžybų vietoje.
Sportininkams, pavėlavusiems pateikti vardines paraiškas iki rengėjų nurodyto laiko, teisė
dalyvauti čempionate suteikiama tik esant tokiai galimybei ir sumokėjus čempionato rengėjų
nustatytą baudos mokestį.
Pateikusieji vardines paraiškas, bet nedalyvaujantys čempionate sportininkai privalo sumokėti
baudą, neviršijančią 50 proc. dalyvio mokesčio.
VIII. STARTO PROTOKOLAI, KITA
Asmeniniuose čempionatuose, išskyrus labai ilgoje trasoje, iš pateikusių vardines paraiškas
sportininkų M21E ir V21E grupėse sudaroma 15 pajėgiausiųjų sportininkų grupė, kuri startuoja
protokolo gale. 10 sportininkų atrenkama pagal einamąjį LOSF reitingą, 5 sportininkai – OS bėgte
komiteto sprendimu.
Sportininkams, pavėlavusiems pateikti vardines paraiškas, nepriklausomai nuo to, ar jie
patenka į pajėgiausiųjų grupę, ar ne, starto protokole rezervuojamos vietos, prieš visus laiku
pateikusius vardines paraiškas dalyvius.
Trumpoje trasoje kvalifikacija nevykdoma. Trumpoje trasoje čempionatų rengėjai V21E ir
M21E grupių dalyviams privalo įrengti zoną, kurioje neįveikusiems trasos sportininkams nebūtų
jokios galimybės gauti bet kokios informacijos iš sportininkų, jau buvusių trasoje, taip pat kitų
asmenų.
Estafečių varžybos komandoje startuoja trys sportininkai, išskyrus VM65 amžiaus grupėje – 2.
Mišriose sprinto estafečių varžybose startuoja trys sportininkai – 2 vyrai ir 1 moteris. Starto
eiliškumas – vyras, moteris, vyras
Starto intervalas trumpoje trasoje - 1 min., vidutinėje ir naktinėje – 2 min., ilgoje – 3 min.
Labai ilgoje trasoje, estafetėje bei mišrioje sprinto estafetėje startas yra bendras.
*Nesant LOSF licencijai, čempionatuose dėl čempionų vardų varžosi sportininkai, deklaravę savo
narystę sporto klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie yra LOSF nariai

