
 
2020 M. LIETUVOS JAUNIMO, SUAUGUSIŲJŲ IR VETERANŲ ORIENTAVIMOSI 

SPORTO  SLIDĖMIS 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 IR 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 

2020-01-25 Daugpilis, Latvija Sprintas LOSF, OK Stiga 

2020-01-26 Daugpilis, Latvija Vidutinė LOSF, OK Stiga 

2020-02-22  Ilga trasa  

2020-02-23  Estafetės  

 
 

III. DALYVIAI 
 

 Čempionato komandinėse varžybose (estafetėse) 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 licenciją (LOL). Dalyviai žiemos sezonui gali deklaruoti kitą klubą 
(kolektyvą) nei bėgte ar dviračiais. 

Estafetėje moterų M21 grupėje ir vyrų V21, V35, V45 grupėse komandą sudaro 3 sportininkai, 
o likusiose moterų grupėse bei vyrų V55, V65 grupėse komandą sudaro 2 sportininkai. 
 Asmeninėse varžybose dėl čempionatų nugalėtojų vardų konkuruoja Lietuvos piliečiai, 
turintys LOSF licenciją. Užsieniečiai, kurie pateikia dokumentą patvirtinantį savo gyvenamosios 
vietos deklaravimą Lietuvoje ir turi LOSF licenciją, taip pat gali konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų 
vardų. Visi kiti sportininkai dalyvauja be konkurencijos. 
 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 kojos. Sportininkai startuojantys be numerio Lietuvos čempionate varžosi 

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 varžybose V20, 21, 35, 45, 55, 65, 75 M 20, 21, 35, 45, 55, 65, 75 
2) Estafetėse V21, 35, 45, 55, 65, M 21, 35, 45, 55, 65. 

 
V20, 21 ir M20, 21 grupių sportininkai sprinto ir vidutinėje trasoje startuoja bendrame 

protokole ir įveikia tas pačias trasas. Pateikiami bendri V20, 21 ir M20, 21 grupių rezultatų protokolai, 
bei atskirai V20, M20 grupių rezultatų protokolai.  
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). 

Visose grupėse ir visose varžybose dalyvių skaičius neribojamas. 
 

V. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

Asmeninės sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką. Estafečių varžybose 
komandos vieta nustatoma pagal paskutinio 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. 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 varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka po 12 € / 1 dienai dalyvio 
mokestį. Ilgos trasos rungtyje 14 € / 1 dienai. MV20, VM65, VM75 po 6 € / 1 dienai dalyvio 
mokestį.  

Už registruotą, bet neatvykusį dalyvį siunčianti organizacija moka 0,5 numatyto mokesčio 
baudą.  

Pasibaigus registracijai ir esant galimybei dalyviai už startą moka 1,5 karto didesnį mokestį 
+ SI nuoma. 

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/Privatumo-politika_Lietuvos-orientavimosi-sporto-federacija.pdf


Estafetėse dalyvaujančios trijų etapų komandos moka 36 € komandos mokestį + SI nuoma. 
Dviejų etapų komandos – 24 € mokestį. Trijų etapų komandoms, pavėlavusioms užsiregistruoti starto 
mokestis 45 €. Dviejų etapų komandoms – 30 €. Nepilnos sudėties komandos moka po 12 € už 
žmogų. 

Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija 
arba patys sportininkai. 

Iki 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. 

Esant nepalankioms oro sąlygoms vykdyti varžybas, čempionato datos, vieta ar programa gali 
būti pakeista arba gali būti paskelbta, kad čempionatai neįvyks.  

Apie čempionatų datų pakeitimą bus informuota ne vėliau kaip paskutinio trečiadienio prieš 
varžybas 12.00 val. internetiniame portale www.orienteering.lt  

 

VIII. PARAIŠKOS IR REGISTRACIJA 
 

Vardinės paraiškos pateikiamos čempionatą rengiančiam OS klubui ne vėliau kaip paskutinį 
pirmadienį iki čempionato www.dbsportas.lt sistemoje. 

Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 

organizatorių mokamas pavedimu arba Paysera sistemoje. Mokant mokestį grynais varžybų 

vietoje, taikomas papildomas 2 eur/žmogus mokestis prie organizatorių nustatyto mokesčio 

(netaikoma V/M 20 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 
 

Asmeninėse varžybose, OSS komiteto sprendimu, grupėse M21 ir V21 bus sudaromos dvi 
stipriausių sportininkų grupės: raudona ir oranžinė. Kiekvienoje šių grupių startuoja po 4 moteris ir 7 
vyrus. Visose trasose raudonosios grupės sportininkai startuoja pabaigoje, o oranžinės grupės 
sportininkai - prieš raudonąją.  

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. 

 
 
 
Patvirtinta: 2019 m. gruodžio 13 d. LOSF prezidiumo posėdyje 

http://www.orienteering.lt/
http://www.dbsportas.lt/

