2019 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų nuostatai
I. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI
1. 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 varţyboms, išaiškinti pajėgiausius
sportininkus
II. LAIKAS, VIETA
2. Čempionatus organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija (LOSF), vykdo OS klubai,
sudarę sutartis su LOSF, pagal LOSF varţybų taisykles, reikalavimus LOSF varţybų
rengėjams ir LOSF Prezidiumo patvirtintą tvarkaraštį:
2.1. 2019 m. geguţės 24 d. Birštonas – sprintas. OSK „Šilas“
2.2. 2019 m. geguţės 25 d. Prienai – estafetės. OSK „Šilas“
2.3. 2019 m. geguţės 26 d. Prienai – ilga. OSK „Šilas“
2.4. 2019 m. rugsėjo 14 d. Šiauliai - vidutinė. OSK Sakas;
2.5. 2019 m. rugsėjo 15 d. Šiauliai –bendras startas. OSK Sakas
3. Varţybos vykdomos pagal LOSF patvirtintas OSKD varţybų taisykles. Visi ţemėlapiai paruošti
pagal „International Specification for MTB-O maps 2010“.

III. DALYVIAI
4.

Čempionato estafetėje dalyvauja LOSF narių – OS klubų ir moksleivių sporto organizacijų
komandos, sudarytos iš dviejų (visos grupės išskyrus vyrų elitą) ir trijų (vyrų elito) sportininkų,
kuriose gali būti ne daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis, deklaravęs savo narystę OS
klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie yra LOSF nariai. Visi komandose
startuojantys sportininkai privalo turėti LOSF licenciją (LOL).
Kitaip sudarytos komandos ir komandos, kuriose yra daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis,
dalyvauja be konkurencijos.

5. Kitose čempionatų trasose LOSF narių atstovai ir ne Lietuvos piliečiai, kurie yra deklaravę
savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje iki 2019 metų sausio 1 d., bei turi LOSF licenciją
konkuruoja dėl čempionatų nugalėtojų vardų.
6. Lietuvos piliečiai, kurie nėra deklaravę savo narystės OS klube ar moksleivių sporto
organizacijoje, kurie nėra LOSF nariai, gali įsigyti LOSF licenciją ir visose čempionato trasose
konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų vardų.
7. Sportininkas Lietuvos čempionate privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu.
Sportininkas startuojantis be numerio Lietuvos čempionate varţosi be konkurencijos.
8. Čempionato dalyviai startuodami sutinka, kad varţybų metu jie gali būti fotografuojami ir
filmuojami, o medţiaga gali būti naudojama varţybų viešinimui ir sporto populiarinimui.

9. Sportininkai registruodamiesi į varţybas sutinka, kad jų vardas, pavardė, gimimo metai,
komanda ir rezultatai bus skelbiami dbsportas.lt
10. Visose 2019 m. OSKD čempionatų distancijose vienas asmuo gali atstovauti tik vienam klubui.

IV. AMŢIAUS GRUPĖS
11.Varţybos vykdomos šiose amţiaus grupėse:
V12, V14, V17, V20/ 21, V40, V50, V60, M12, M14, M17, M20/21, M40, M50, M60
12.Grupėje startuojant maţiau nei 3 dalyviams, trasos apjungiamos tokia tvarka (grupės
paliekamos):
12.1. V12, V14;
12.2. V17, V20, V21;
12.3. V40, V50;
12.4. M12, M14;
12.5. M17, M20, M21;
12.6. M40, M50.
13.Estafečių varţybos vykdomos šiose amţiaus grupėse:
13.1. V14 (2 asmenų komanda); 13.2. V17 (2 asmenų komanda);
13.3. V21 (3 asmenų komanda); 13.4. V40 (2 asmenų komanda);
13.5. V50 (2 asmenų komanda);
13.6. M14 (2 asmenų komanda); 13.7. M17 (2 asmenų komanda);
13.8. M21 (2 asmenų komanda); 13.9. M40 (2 asmenų komanda);
13.10. M50 (2 asmenų komanda);
14. 2 asmenų komandos įveikia 4 etapų estafetę, 3 asmenų komandos – 6 etapų estafetę
VI. PROTOKOLŲ SUDARYMO TVARKA
15.V20, 21 ir M20, 21 grupių sportininkai sprinto ir vidutinės trasos varţybose startuoja bendrame
protokole ir įveikia tas pačias trasas. Pateikiami bendri V20, 21, M20, 21 grupių rezultatų
protokolai, bei atskirai V20, M20 grupių rezultatų protokolai.
16.Varţybose starto protokolai sudaromi burtų keliu. V21 grupėje „raudonos“ ir „oranţinės“ grupės
burtai traukiami atskirai nuo bendro V21 grupės protokolo. „Raudona“ grupė startuoja V21 grupės
gale, o „oranţinė“ grupė prieš „raudoną“ grupę
17.V21 grupėje sudaroma „raudona“ grupė: ilgoje, vidutinėje, bendro starto ir sprinto rungtyse – 6
sportininkai pagal 2018 m. tos pačios rungties rezultatus ir 2 sportininkai pagal 2019 m. OSKD
Taurės reitingą, (sudarytą prieš 10 dienų iki varţybų). 6 vietos pagal 2018 m. rezultatus yra
„vardinės“. Jei sportininkas 2018 m. patekęs į rungties Top 6 nestartuoja – jo vietos negali uţimti
kitas sportininkas, t.y. „raudona grupė“ maţinama.
17.1. 6 vardinės vietos sprintui: Jonas Maišelis, Donatas Mickus, Regimantas
Kavaliauskas, Šarūnas Dmukauskas, Julius Juodišius, Kalvaitis Nojus
17.2. 6 vardinės vietos vidutinei trasai: Jonas Maišelis, Donatas Mickus, Regimantas
Kavaliauskas, Šarūnas Dmukauskas, Petras Andrašiūnas, Julius Juodišius
17.3. 6 vardinės vietos ilgai trasai: Jonas Maišelis, Donatas Mickus, Regimantas
Kavaliauskas, Šarūnas Dmukauskas, Petras Andrašiūnas, Kalvaitis Nojus

17.4. 6 vardinės vietos bendru startu: Donatas Mickus, Regimantas Kavaliauskas,
Šarūnas Dmukauskas, Ignas Ambrazas, Julius Juodišius, Petras Andrašiūnas
18. Visose trasose V21 grupės oranţinė grupė sudaroma iš 6 sportininkų: 3 sportininkai esantys
IOF reitinge 1-100 vietose (skelbiamą prieš 10 dienų iki varţybų), 3 pagal 2019 Lietuvos OSKD
taurės reitingą (sudarytą prieš 10 dienų iki varţybų).
19.Pavienio starto rungtyse „raudonos grupės“ sportininkai startuoja protokolo pabaigoje,
„oranţinės“ grupės sportininkai – prieš „raudoną“ grupę. Bendro starto rungtyje raudonos grupės
sportininkai rikiuojami startuojančiųjų priekyje, „oranţinės“ grupės sportininkai – uţ „raudonos“
grupės sportininkų.
20.Sportininkams, pavėlavusiems pateikti vardines paraiškas, nepriklausomai nuo to, ar jie
patenka į „raudoną“ arba „oranţinę“ grupę - starto protokole rezervuojamos vietos, prieš visus
laiku pateikusius vardines paraiškas dalyvius.
21.Visose grupėse ir visose rungtyse dalyvių skaičius neribojamas.
VII. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
22.Sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką.
23.Visose grupėse atskirų rungčių čempionato asmeninių varţybų nugalėtojams suteikiami 2019
m. Lietuvos OSKD čempionų vardai.
24.V21, M21 grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais, 4-6 vietų laimėtojai ţetonais.
25.V12, V14, V17, V20, V40, V50, V60, M12, M14, M17, M20, M40, M50, M60 grupių 1-3 vietų
laimėtojai apdovanojami medaliais.
26.Treneriai, paruošę Lietuvos čempionus M/V12, M/V14, M/V17, M/V20, M/V21 grupėse,
apdovanojami ţetonais.
27.Be konkurencijos rungtyniaujantys sportininkai dėl Lietuvos čempiono vardo nekovoja ir nėra
apdovanojami medaliais bei ţetonais
VIII. REGISTRACIJA
28.Registracija skelbiama varţybų vykdytojų informacijoje. Preliminarios vardinės paraiškos,
nurodant dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, amţiaus grupę pateikiamos internetiniame
puslapyje https://dbsportas.lt/lt/varz, ne vėliau kaip paskutinį pirmadienį iki varţybų pradţios.
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.
IX. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
29.Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija
arba patys sportininkai.
30.Tikslesnė informacija apie varţybų vietą, gyvenimo sąlygas, starto mokesčio mokėjimo tvarką ir
t.t. skelbiama LOSF ir vykdančio klubo internetinėje svetainėje likus ne maţiau kaip 15 d. iki
varţybų.
31.Varţybų organizavimo išlaidoms padengti sportininkai ar klubai moka dalyvio mokestį:
31.1. suaugę - 10 € 1 ţm. / 1 d. mokestį; estafetėse V21 – 30 € komandai, M21, V/M40,
V/M50 – 20 € komandai (esant išankstiniam mokėjimui pavedimu arba Paysera sistemoje).
Mokant varţybų vietoje grynais, taikomas 2 € / 1 ţm. papildomas mokestis.
31.2. jaunimas (V/M14,V/M17, V/M20) - 6 € 1 ţm. / 1 d. mokestį; estafetėse – 12 €
komandai
31.3. vaikai (V/M12) - 4 € 1 ţm. / 1 d. mokestį;

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32.Lietuvos OSKD čempionatuose turi būti naudojama ilgo nuotolio bekontaktė SiAir+
atsiţymėjimo sistema
33.Dalyvis privalo visada vaţiuoti dviračiu, jį vestis arba neštis. Bėgti be dviračio draudţiama.
34.Leidţiama vaţiuoti ne keliais. Apie draudimą vaţiuoti ne keliais organizatorius skelbia varţybų
informacijoje.
35.Privaloma dėvėti kieto paviršiaus šalmą.
36.Saugumas trasoje:
36.1. kertant vaţiuojamus automobilių kelius laikytis kelių eismo taisyklių;
36.2. miško kelių sankryţose pirmumo teisę turi vaţiuojantis dviratininkas platesniu keliu;
36.3. dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais;
36.4. dviratininkas kylantis į kalną turi pirmumo teisę;
36.5. lėčiau judantis dviratininkas turėtų praleisti greičiau judantį dviratininką;
36.6. galimos pavojingos vietos: nuvirtę rąstai, akmenys ir šaknys, vaţiuojantys
automobiliai.
37.Dalyviai patys atsako uţ savo sveikatą.
Nuostatai patvirtinti 2018 gruodţio 14 d. LOSF prezidiumo posėdyje

