
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Čempionate gali dalyvauti visi norintys užsiregistravę ir sumokėję starto mokestį sportininkai. 

Varžybų programa 
 
Varžybos organizuojamos trijose rungtyse, trijose grupėse: 
PreO – 1 dienos ilga trasa arba 2 atskirų trasų suminis rezultatas Atviroje (O), Parolipinėje (P) ir Jaunimo (J) 
grupėse.  
PreO Sprint– 1 trasa arba 2 trasų suma Atviroje (O), Parolipinėje (P) ir Jaunimo (J) grupėse.  
TempO – 1 trasa  Atviroje (O), Parolipinėje (P) ir Jaunimo (J) grupėse. 
Skaičiuojant oficialius Lietuvos čempionato rezultatus, jaunimo grupė bus sujungta su atvira grupe. 
 

Resultatų skaičiavimas ir apdovanojimai 
Skaičiuojant Lietuvos čempionato rezultatus vertinami tik Lietuvos orientavimosi federacijai arba 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai priklausančių klubų sportininkai arba individualiai startuojantys ir 
turintys Lietuvos Respublikos pilietybę sportininkai. Varžybose gali dalyvauti ir kiti sportininkai, tačiau jie į 
Lietuvos čempionato rezultatų įskaitą neįtraukiami. 

Atviros grupės prizininkai visose rungtyse bus apdovanoti Lietuvos orientavimosi sporto federacijos 
medaliais. 

Parolimpinės grupės prizininkai visose rungtyse bus apdovanoti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
medaliais ir diplomais. 

Atsižymėjimas 
PreO trasose pageidautinas atsižymėjimas su SI (SPORTident) kortelėmis. Dalyviai gali naudotis 

savomis SI kortelėmis arba jei neturi – išsinuomoti starto vietoje Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
nariams – SI kortelės duodamos nemokamai. Taip pat galimas ir tradicinis atsižymėjimas dalyvio kortelėje 
komposteriais. 

PreO Sprint trasoje – pageidautinas atsižymėjimas su mobilia išmania ryšio priemone, kuri suteikiama 
starte ir grąžinama finiše. Taip pat galimas ir tradicinis atsižymėjimas dalyvio kortelėje komposteriais. 

TempO trasoje – rezultatus teisėjai fiksuoja mobiliomis ryšio priemonėmis, o dalyviams užrašomi jų 
kortelėse. 

 

Trasos 
Trasų parametrai: 
PreO – 1 dienos ilga trasa su ne mažiau 24 KP arba 2 atskiros trasos su ne mažiau bendru 28 KP 
skaičiumi.  
PreO Sprint– 1 trasa arba 2 trasos, sumojeu nemažiau 15 KP ir ne ilgesnė, nei 500m ilgio.  
TempO – 1 trasa su ne mažiau 4 stotelėmis ir ne mažiau bendru 20 KP skaičiumi. 
 

Starto mokestis 
Starto mokestis – ne didesnis nei 10eur už trasą. Jaunimo grupėje - ne didesnis nei 5eur už trasą. 

2020 metų ORIENTAVIMOSI TAKAIS 
Lietuvos čempionatas  

PreO, PreO Sprint ir TempO rungtys 
 
 


