
 
 
 
 
 
 

 
2021 m. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO SLIDĖMIS ČEMPIONATŲ 

NUOSTATAI  
 

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
Čempionatų tikslas - skatinti visuomenę sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir           
kilnaus elgesio principus. 
Uždaviniai: 

● Populiarinti orientavimosi sportą slidėmis Lietuvoje. 
● Išaiškinti stipriausias komandas ir stipriausius atskirų amžiaus grupių 

sportininkus. 
● Pasiruošti tarptautinėms varžyboms. 

 
2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
2.1 Lietuvos čempionatus organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija (LOSF).         
Varžybas skirtingose rungtyse vykdo OS klubai, sudarę varžybų vykdymo sutartis su           
LOSF. Varžybų vykdytojai vadovaujasi reikalavimais LOSF varžybų rengėjams bei         
dvišalėmis sutartimis su LOSF. 
 
2.2 2021 metų sezone Lietuvos čempionatai vykdomi pagal LOSF prezidiumo patvirtintą 
tvarkaraštį: 
 

 
 

Data Vieta Rungtis Vykdytojas Kontaktai 

2021-01-30 Vilnius Sprintas OK Perkūnas Vilius Aleliūnas 
+370 620 24554 

2021-01-31 Vilnius Vidutinė OK Perkūnas Vilius Aleliūnas 
+370 620 24554 

2021-02-14 Daugavpils, Latvija Estafetės LOSF Vilius Aleliūnas 
+370 620 24554 



2.3 Varžybos vykdomos užtikrinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio          
4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“           
2.1.5.2.2, 2.1.8.1 ir 2.2.6 papunkčių ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos          
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.           
gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir            
pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ reikalavimus. 
 

3. DALYVIAI 
 

3.1 Lietuvos čempionato asmeninėse varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai,          
turintys LOSF licenciją, atstovaudami OS klubus, sporto organizacijas arba individualiai.          
Lietuvos čempionato estafetės varžosi LOSF narių - OS klubų ir moksleivių sporto            
organizacijų komandos. Dalyvių ir komandų skaičius neribojamas.  
 
3.2 Lietuvos čempionato estafetėje 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. Visi komandose startuojantys sportininkai privalo          
turėti LOSF licenciją. Kitaip sudarytos komandos (įskaitant komandas, kuriose yra          
daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis, galintis dalyvauti LČ asmeninėse varžybose),           
dalyvauja be konkurencijos. 
 
3.3 Lietuvos čempionato asmeninėse varžybose Lietuvos piliečiai, turintys LOSF         
licenciją, varžosi dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę          
savo gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2021 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat                
gali konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Kiti ne Lietuvos piliečiai dalyvauja be            
konkurencijos. 
 
3.4 Sportininkas Lietuvos čempionate privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio          
numeriu. Be dalyvio numerio startuojantys dalyviai yra diskvalifikuojami. 
 
3.5 Čempionatų 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. 
 

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


4. AMŽIAUS GRUPĖS, TRASOS 
 

4.1. Lietuvos čempionato varžybų dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: 
 

 
4.2 Lietuvos čempionato estafetės varžybose komandą sudaro trys sportininkai. 
 

5. PARAIŠKOS, DALYVIO MOKESTIS  
 

5.1 Dalinėms čempionato 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. 
 
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: 
 

 
 
 

Rungtis Amžiaus grupės 

LČ estafetė M/V, M/V 16, 18 

LČ vidutinė, sprintas M/V, M/V 20, M/V 18, M/V 16 

Amžiaus grupė Asmeninės varžybos/1 diena 

M/V 20, 18, 20 6 € 

M/V 15 € 



 

6. STARTO PROTOKOLAI 

6.1 Starto intervalas Lietuvos čempionato vidutinėje trasoje - 2 minutės, sprinte – 1             
minutė, tačiau ne daugiau nei 6 minutės - vidutinėje, 3 minutės - sprinte. Tos pačios               
grupės sportininkų starto intervalas privalo būti vienodas. Lietuvos čempionato         
estafetėje startas yra bendras.  

6.2 Lietuvos čempionato sprinto bei vidutinėje trasose iš vardines paraiškas pateikusių           
sportininkų V/M grupėse starto protokolai sudaromi pagal apverstą reitingą         
(stipriausias sportininkas startuoja paskutinis), kuris buvo paskutinę registracijos dieną         
(praėjusio įvykusio sezono LOSF OSS reitingas). OSS rinktinės vadovo teikimu,          
Rinktinių komitetas gali suteikti “Wild card” atitinkamiems sportininkams (starto vieta          
protokolo pabaigoje). 

6.3 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. 

6.4 Lietuvos čempionato estafetės varžybose M/V grupėse pirmieji 10 starto numerių           
priskiriami komandoms pagal praėjusių metų rezultatus. 

7. PASIŽYMĖJIMO SISTEMA 

7.1 LOSF organizuojamose varžybose naudojama bekontaktė 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. Komandos          
vieta estafetėse nustatoma pagal paskutinio komandos nario finišo eilę, o laikas pagal            
visų komandos narių trasų įveikimo suminį laiką. 

Amžiaus grupė Estafetės etapas 

M/V 15 € 

M/V 18, 16 6 € 



8.2 Lietuvos čempionato asmeninėse trasose, kiekvienos amžiaus grupės        
nugalėtojams (1 vieta) , estafetėse – komandoms nugalėtojoms (1 vieta) suteikiami           
2021 m. Lietuvos OS čempionų vardai. Visi čempionatų prizininkai (1-3 vietos)           
apdovanojami medaliais. M/V grupėse 4-6 vietas užėmę sportininkai apdovanojami         
atminimo ženkleliais. M/V 16, 18, 20 amžiaus grupių čempionų treneriai apdovanojami           
atminimo ženkleliais. Apdovanojimai įteikiami tik apdovanojimuose asmeniškai       
dalyvaujantiems sportininkams. 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 


