
 
 
 
 
 
 

 
2021 m. LIETUVOS TAURĖS NUOSTATAI 

 
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Lietuvos taurės tikslas - skatinti visuomenę sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos          
kovos ir kilnaus elgesio principus. 
Uždaviniai: 

● Populiarinti orientavimosi sportą bėgte bei kalnų dviračiais Lietuvoje. 
● Išaiškinti stipriausias komandas ir stipriausius atskirų amžiaus grupių 

sportininkus. 
● Pasiruošti tarptautinėms varžyboms. 
● Pritraukti OS naujokus, skatinti jų dalyvavimą LOSF kalendoriaus varžybose. 

 
2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
2.1 Lietuvos taurės varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija         
(LOSF). Varžybas vykdo Telšių orientavimosi sporto klubas “Telšiai”. 
 
2.2 2021 m. Lietuvos taurės varžybos vyks. 2021 m. spalio 16 - 17 d. Palangoje. 

2.3 Lietuvos taurės varžybų vykdymui LOSF prižiūrėti skiria varžybų patarėją, kuris           
atstovauja LOSF, konsultuoja varžybų vykdytojus pasiruošimo varžyboms eigoje,        
prižiūri taisyklių laikymąsi perspėja dėl galimų klaidų, siekia, jog būtų užtikrinta           
sąžininga konkurencija. 

3. DALYVIAI 
 

3.1 Lietuvos taurės varžybose gali dalyvauti visi norintys, nepriklausomai nuo jų           
priklausomybės orientavimosi sporto klubui ar sporto organizacijai. Dalyvaujant Lietuvos         
taurės varžybose taip pat nėra būtinybės turėti LOSF licencija. 
 
3.2 Dalyvių skaičius Lietuvos taurės varžybose nėra ribojamas. 



 
3.3 Varžybų dalyviai registruodamiesi sutinka, kad jų vardas, pavardė, gimimo metai,           
komanda ir rezultatai bus skelbiami varžybų registracijos puslapyje        
http://www.dbsportas.lt bei varžybų metu jie gali būti fotografuojami, filmuojami,         
nustatoma jų buvimo vieta realiu laiku, 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. 
 
 

4. AMŽIAUS GRUPĖS, TRASOS 
 

4.1. Lietuvos taurės varžybų dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: 
 

 
4.2 Lietuvos taurė - dviejų dienų dieninės orientavimosi sporto varžybos. Orientavimosi           
sporto bėgte dalyviai varžosi urbanizuotoje vidutinėje bei vidutinėje trasose.         
Orientavimosi sporto kalnų dviračiais dalyviai varžosi vidutinėse trasose.. 
 
4.3 M/V 35 ir vyresnių amžiaus grupių trasos negali sutapti su jaunesnių nei M/V 18               
amžiaus grupių trasomis. Planuojant kiekvienos amžiaus grupės trasas turi būti          
atsižvelgiama į LOSF OS bėgte ir IOF taisyklėse įtvirtintas rekomendacijas dėl trasų (jų             
ilgio, įveikimo laiko, kontrolinių punktų skaičiaus, trasų planavimo aspektų). 
 

5. PARAIŠKOS, DALYVIO MOKESTIS  
 

5.1 Dalinėms varžybų išlaidoms apmokėti sportininkai moka organizatorių nustatytą         
dalyvio mokestį. Sportininkų ir kitų asmenų maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas           
apmoka komandiruojanti organizacija arba jie patys. 
 
5.2 Vardinės paraiškos varžybų vykdytojui turi būti pateikiamos ne vėliau kaip iki            
paskutinio pirmadienio iki varžybų pradžios. Pateikus vardines paraiškas, bet         
nestartavus - starto mokestis negrąžinamas. 

Rungtis Amžiaus grupės 

OS bėgte M/V, M/V 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 40, 45, 50, 55, 60 
65, 70, 75, 80, Open 1, Open 2 

OSKD DM/V, DM/V 14, 17, 20, 40, 50, 60, Open3 

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


 
5.3 Sportininkams pateikus vardines paraiškas, nurodytas dalyvio mokestis yra         
mokamas pavedimu, Paysera sistemoje, arba grynais pinigais varžybų vietoje. 
 
5.4 Varžybų organizavimo išlaidoms padengti sportininkai ar klubai moka dalyvio          
mokestį: 
 

 

6. STARTO PROTOKOLAI 

6.1 Starto intervalas varžybose nustatomas atsižvelgiant į dalyvių skaičių grupėje,          
tačiau negali būti trumpesnis nei 2 min. bei ilgesnis nei 6 min. 

6.2 Sportininkams, pavėlavusiems pateikti vardines paraiškas, starto protokole        
rezervuojamos vietos prieš visus laiku vardines paraiškas pateikusius dalyvius         
(nepriklausomai nuo jų reitingo). Tai turi būti atlikta ne vėliau kaip likus 48 valandoms              
iki varžybų starto pradžios. 

7. PASIŽYMĖJIMO SISTEMA 

7.1 LOSF organizuojamose varžybose naudojama SportIdent pasižymėjimo sistema.        
Dalyviai, gali startuoti su nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš varžybų vykdytojų.             
Nuomos mokestis 1 varžybų dienai yra 1 €.  

 

8. REZULTATŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI 

8.1 Asmeninės sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką. Suminis          
dviejų dienų rezultatas skaičiuojamas sumuojant dviejų dienų rezultatus. 

Amžiaus grupė Asmeninės varžybos/1 diena 

M/V 10, 12, 14, 16, 18 
DM/V 14, 17, 20 

5 € 

M/V20, 23, 60+, DM/V 60 8 € 

M/V, MV35 - 60 
DM/V, DM/V 40, 50 

12 € 



8.2 Lietuvos taurės varžybose, kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams (1 vieta)          
įteikiamos taurės, o prizininkams prizai. Rengėjų nuožiūra papildomai gali būti įteikti kiti            
apdovanojimai. 

8.3 Ant apdovanojimų pakylos negalima lipti pašaliniams asmenims, išskyrus         
prizininkus bei jų trenerius. Ant apdovanojimų pakylos draudžiama su savimi turėti           
vaikus, naminius gyvūnus, kitus daiktus. 

 

 

 

 
 
 
 


