
 

 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų 

vykdymo konkurso 

NUOSTATAI 

 

Paraiškų pateikimas 
 

Paskelbus atvirą konkursą paraiškos (Excel formatu) teikiamos el. paštu info@orienteering.lt 

ki konkurso skelbime nurodytos datos. Informacija apie konkursą pateikiama oficialiame LOSF 

interneto tinklapyje www.orienteering.lt. 

 

Paraiškos forma 
 

Paraiškos forma pateikiama šių nuostatų priede Nr. 2 

 

Papildomos sąlygos 

 Papildomos sąlygos varžybų rengimui (starto mokestis, laiko matavimo įranga, dotacija) 
nurodytos  šių nuostatų priede Nr. 1 

 

Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų nustatymas 
 

 Konkurso nugalėtojas nustatomas remiantis žemiau išvardintais vertinimo kriterijais. 
 Paraiškas vertina LOSF Prezidiumas, prireikus pasitelkdamas

 Techninį komitetą. 

Nugalėtojus tvirtina LOSF Prezidiumas. 
 

Su nugalėtoju per 2 mėnesius nuo jo paskelbimo sudaroma varžybų vykdymo sutartis ir 

paskiriamas varžybų kontrolierius. Nugalėtojas privalo įvykdyti visus su LOSF pasirašytoje sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 

 

Paraiškų vertinimo kriterijai 
 

1. Vietovė, atsižvelgiant į:  

• Prieš kiek metų siūlomoje vietovėje vyko paskutinės OS varžybos  

• Vietovės atitikimas rungčiai  

• Vietovės sudėtingumas  
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• Plotas 
2. Žemėlapis (jeigu yra) arba sudarytojas(-ai), atsižvelgiant į:  

• Panašių vietovių sudarymo patirtis  

• Paraiškoje nurodyto tipo žemėlapių sudarymo patirtis  

• Anksčiau sudarytų žemėlapių kokybė 
3. Vykdytojas, atsižvelgiant į:  

• Varžybų vykdymo patirtis  

• Paraiškoje nurodytos rungties vykdymo patirtis  

• Žmogiškieji resursai  

• Papildomos iniciatyvos (apsiprausimo galimybė, komentavimas, radijo KP, video iš trasos, 

GPS, biotualetai, kavinė ir pan.) 

  



 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų 

vykdymo konkurso nuostatų 

 

Priedas Nr. 1 

 

Starto mokestis 

Disciplina Grupė Mokestis 

Lietuvos OS bėgte čempionatas V/M 21 – V/M 60 12 eur 

Lietuvos OS bėgte čempionatas V/M 20, V/M 23, V/M 65 + 6 eur 

Lietuvos OS bėgte čempionatas V/M 12-18 5 eur 

Lietuvos OSKD čempionatas V/M 21 – V/M 65+ 14 eur 

Lietuvos OSKD čempionatas V/M 12 – V/M 20 6 eur 

Lietuvos OSS čempionatas V/M 21 – V/M 60 15 eur 

Lietuvos OSS čempionatas V/M 20 – V/M 65 + 7 eur 

Lietuvos OSS čempionatas V/M 12 – V/M 18 6 eur 

 

Laiko matavimo įranga  

Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatuose privalo būti naudojama SportIdent Si-Air laiko 

matavimo įranga. 

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatuose privalo būti naudojama ilgo nuotolio 

SportIdent Si-Air laiko matavimo įranga. 

Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatuose rekomenduojama naudoti ilgo nuotolio SportIdent 

Si-Air laiko matavimo įranga. 

Varžybų finansavimas  

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatų rengėjai renka nurodytą starto mokestį, kuris naudojamas 

varžyboms vykdyti. 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija dotuoja: 

Varžybos Suma/diena 

Lietuvos OSS čempionatas 500 eur 

Lietuvos OSKD čempionatas 400 eur 

 



Papildomos sąlygos 

Varžybų rengėjas teikdamas paraišką vykdytį Lietuvos taurės varžybas, kitais metais privalo 

suorganizuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą labai ilgoje trasoje (pateikiama 

atskira paraiška). 

Varžybų rengėjas teikdamas paraišką vykdyti Lietuvos klubų taurės varžybas, tais pačiais metais 

privalo suorganizuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą naktinėje trasoje 

(pateikiama atskira paraiška). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LOSF organizuojamų varžybų vykdymo 

 konkurso nuostatų priedas 

 Priedas Nr. 2 

Paraiška vykdyti LOSF organizuojamas varžybas 
  

I. Informacija apie varžybas  

Varžybų sezonas (metai)   

Varžybų pavadinimas   

Rungtis (pildoma tik Lietuvos 
čempionatams)   

  

II. Informacija apie vykdytoją  

Pagrindinis vykdytojas   

Partneriai (jei yra)   

Varžybų direktorius   

Varžybų vyr. teisėjas   

Varžybų trasų planuotojas   

Papildomos iniciatyvos:   

apsiprausimo galimybė   

komentavimas   

radijo KP   

video iš trasos   

GPS tracking   

biotualetai   

kavinė   

kita (įrašyti, gali būti įterpiamos 
papildomos eilutės)   

  

III. Informacija apie žemėlapį ir jo sudarytoją(-us) bei vietovę 

Žemėlapio sudarytojas(-ai):   

Kada sudarytas/atnaujintas 
žemėlapis?   

Prieš kiek metų čia paskutinį kartą 
vyko OS varžybos?   

Žemėlapio naujumas   

Priedai (būtina pateikti): 
(Ortofoto, Lidar duomenys, 0,5 km² sudaryto žemėlapio), 
planuojamo varžybų centro koordinatės 

 

IV. Informacija apie laiko matavimo sistemą ir programinę įrangą 

Kokia laiko matavimo sistema bus 
naudojama?   

Kokia programinė įranga bus 
naudojama?   

Kokia registracijos sistema bus 
naudojama? sudaromas plotas (%) 

 


