2020 m. LIETUVOS JAUNUČIŲ, JAUNIŲ, JAUNIMO, SUAUGUSIŲJŲ BEI VETERANŲ
ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE NAKTINĖJE IR LABAI ILGOJE TRASOSE ČEMPIONATŲ
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Čempionatų tikslas – skatinti visuomenę sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir
kilnaus elgesio principus.
Uždaviniai:
● populiarinti orientavimosi sportą slidėmis šalyje.
● tinkamai pasiruošti tarptautinėms varžyboms.
● išaiškinti stipriausias komandas ir stipriausius atskirų amžiaus grupių sportininkus.

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

Vieta

Rungtis

Vykdytojas

2020-03-22

Kiškėnai, Klaipėdos r.

Labai ilga

OK “Kopa”

2020-08-29

Klaipėdos r.

Naktinė (vidutinė)

O!Klaipėda

III. DALYVIAI

Asmeninėse čempionatų trasose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi LOSF licenciją,
varžosi dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą
Lietuvoje iki 2020 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat gali konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų
vardų.
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.
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 (ant aprangos tik aprangos gamintojo logotipai). Kitų šalių klubų, rinktinių aprangas
dėvintys sportininkai startuoja be konkurencijos.
Čempionato dalyviai startuodami sutinka, kad varžybų metu jie gali būti fotografuojami ir
filmuojami, o medžiaga gali būti naudojama varžybų viešinimui ir sporto populiarinimui.

Dalyviai gali kreiptis į LOSF administraciją dėl asmens duomenų naudojimo pagal galiojančią
LOSF privatumo politiką.
IV. AMŽIAUS GRUPĖS, TRASOS
1) Asmeninėse trasose M/V 16, 18, 20, 21E, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70, 75, 80.
Labai ilga, naktinė trasos rengiamos „vieno žmogaus estafetės“ principu. Nuo 2019 m. sezono
įvesta nauja amžiaus grupė - M/V 23. Tuo pačiu metu lieka galioti jau esanti M/V 20 amžiaus grupė.
Siekiant suformuoti tinkamą praktiką, pateikiamos toliau esančios taisyklės dėl trasų parametrų,
registracijos ir rezultatų pateikimo.
Trasų parametrai:
Distancijos

Sutampa

Naktinė

M/V 21E, 20, 23

Labai alga

M/V 21E, 23

Nesutampa

M/V 20

Registracija:
Registracijai sukuriama nauja M/V 23 grupė. Sportininkai registruojasi į savo amžiaus grupę,
nepriklausomai nuo to ar trasa sutampa su kitos grupės ar ne.
Rezultatai:
Jei distancijos sutampa - M/V 20 ir M/V 23 grupių rezultatai pateikiami bendrame sąraše kartu su M/V 21E
grupių sportininkais, nurodant prie kiekvieno dalyvio, kurią vietą jis užėmė savo grupėje. Šių grupių
sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir elito grupėje. Nepriklausomai nuo to ar M/V 20 grupės dalyvis
užima aukštesnę vietą nei M/V 23 grupės dalyvis, jis turi būti apdovanojamas savo grupėje.
M/V 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 grupių trasos negali sutapti su jaunesnių grupių nei M/V 18
grupių trasomis. Planuojant kiekvienos amžiaus grupės trasas turi būti atsižvelgiama į LOSF taisyklėse ir
IOF taisyklėse įtvirtintas rekomendacijas trasų parametrams (ilgius, įveikimo laikus, KP skaičių, trasų
planavimą).

V. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI

Asmeninės sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką. Estafečių varžybose
komandos vieta nustatoma pagal paskutiniojo etapo sportininkų finišavimo eilę.
Čempionatuose sportininkams ir komandoms, dalyvaujančioms be konkurencijos, vietos
neskiriamos.
Kiekvienoje amžiaus grupėje visose asmeninėse čempionato trasose nugalėtojams (1 vieta) ir
komandoms - estafetės nugalėtojoms (1 vieta) suteikiami 2020 m. Lietuvos OS čempionų vardai.
Visi čempionatų prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais. Jaunimo ir elito grupėse
sportininkai, užėmę 4-6 vietas, apdovanojami atminimo žetonais. Jaunimo grupių čempionų treneriai
apdovanojami atminimo žetonais.
Medaliai įteikiami tik apdovanojimuose asmeniškai dalyvaujantiems sportininkams.
VI. PASIŽYMĖJIMO SISTEMA
LOSF organizuojamose varžybose naudojama SportIdent pasižymėjimo sistema.
Nuomojantis SI kortelę iš varžybų vykdytojų, nuomos mokestis 1 varžybų dienai – 1 €. Galima
startuoti su savo SI kortele, nemokant nuomos mokesčio.

VII. SPORTININKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dalinėms čempionato išlaidoms apmokėti sportininkai moka organizatorių nustatytą dalyvio
mokestį. Grupėse M/V 16, 18 - starto mokestis 4 eur/diena. Grupėse M/V 20, 23 bei M/V 65 ir vyresnėse starto mokestis lygus pusei pilno starto mokesčio. Sportininkų ir kitų asmenų maitinimo, nakvynės ir kelionės
išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba jie patys.
IIki čempionato likus ne mažiau 30 dienų, tikslesnę informaciją apie vykdomas varžybas suteikia
čempionatą rengiantis OS klubas ir LOSF. Informacija skelbiama LOSF interneto svetainėje, sukurtoje
skiltyje Lietuvos čempionatai. Informacija papildomai gali būti skelbiama ir kituose šaltiniuose varžybų
organizatorių nuožiūra, tačiau visais atvejais visuose šaltiniuose pateikiama informacija turi būti vienoda.
VIII. REGISTRACIJA, PARAIŠKOS
Vardinės paraiškos pateikiamos čempionatą vykdančiam klubui ne vėliau kaip paskutinį
pirmadienį iki čempionato.
Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato rengėjų
mokamas pavedimu arba Paysera sistemoje. Mokant mokestį grynais varžybų vietoje, taikomas
papildomas 2 eur mokestis prie rengėjų nustatyto mokesčio (netaikoma M/V 16, M/V 18, V/M 20,
M/V 23 bei M/V 65 ir vyresnėms amžiaus grupėms).
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. STARTO PROTOKOLAI, KITA
Startas labai ilgoje ir naktinėje trasoje bendras.
Patvirtinta 2019 m. gruodžio 13 d. LOSF prezidiumo

