
 

 
2020 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE ČEMPIONATO SPRINTO 

TRASOSE IR MIŠRIŲ SPRINTO ESTAFETĖSE  

 
INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 3 (2020-08-06) 

 

Rengėjai 

 
Varţybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija  
Varţybas vykdo Telšių r. orientavimosi sporto klubas „Telšiai“ 

Varţybų direktorius – Regimantas Kavaliauskas 

Kontrolierius – Ramūnas Pabrėţa 

Varţybų vyr. teisėjas – Kęstutis Jokubauskis  
Sekretorius – Gintautas Kėras 

Trasų planuotojas – Gintautas Valauskas 

Starto vyr. teisėjas – Kęstutis Antanavičius 

Ţemėlapių autorius – Vitalijus Paulauskas 

 
 

Varţybos vykdomos vadovaujantis 2020 m. Lietuvos jaunimo, suaugusiųjų ir 

veteranų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais, Lietuvos jaunių, jaunučių ir 

vaikų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto 

federacijos patvirtintomis orientavimosi sporto varţybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF 

varţybų rengėjams.  
Laikas ir vieta 

 
2020 m. rugpjūčio 8 d., Telšiai. (sprintas) 

12:00 - 13:30 Dalyvių atvykimas, registracija 

13:30 Varţybų atidarymas 

14:00 Starto pradţia 

15:00 Karantino pradţia (VM21 grupei) 

17:00 Apdovanojimai 

Varţybų centras - Didţioji prieplauka (Telšės g. 16. Telšiai) 

Parkavimo vieta varţybų dalyviams: 55.982317    22.263259 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
2020 m. rugpjūčio 9 d., Alsėdţiai, Plungės r. (mišrios sprinto estafetės). 

11:00 - 12:30 dalyvių atvykimas, registracija 

13:00 Starto pradţia 

13:10 Karantino pradţia (VM21 grupei) 

15:00 Apdovanojimai ir varţybų uţdarymas 
Varţybų centras: Alsėdţių poilsio aikštynas (Platelių g., Alsėdţiai) 

Parkingo vieta – šalia kelio, prie varţybų centro. 

 

                                    
 

 
Varţybų vietovė 

 
Telšiai. Ţemėlapis apima įvairius miesto uţstatymo laikotarpius. Senamiestis yra 

vienas iš septynių Lietuvoje saugomų, su netaisyklingos formos pastatų ir gatvių 

išsidėstymu šlaite. Dauguma likusios miesto dalies yra uţstatyta sovietmečiu. Reljefas - 

stambus ir intensyvus. Ţemėlapyje vykdyta daug varţybų, daromos miesto „masinės“. 

Rekomenduojama tipinė sprinto apranga, šipai draudţiami. Distanciją sudaro 85-90% 

kieta danga (asfaltas  ir ţvyruoti takeliai). 

Alsėdţiai. Apie vieną tūkstantį gyventojų turintis, radialinio plano, savaimingos 
uţstatymo raidos miestelis su daugeliu medinių liaudiškos architektūros namų. Reljefas 

vidutinio stambumo. Kadangi vietovė apgyventa nuo mezolito laikų, yra labai senų, 

ţmogaus sukurtų reljefo mikroformų. Ţemėlapis apims ne tik miestelį, bet ir aplinkines 

neuţstatytas teritorijas. Rekomenduojama miško trasų apranga. Distanciją sudaro 70-75% 

minkšta danga (pieva, ţolė). Rekomenduojama avalynė – „trail“ tipo batai. Šipai su 

metalinėmis vinutėmis yra draudţiami. 

 
Telšiai    Alsėdžiai 

           
 

 

 



 

 

Dalyviai 
 

Varţybose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi LOSF licenciją, varţosi 

dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Uţsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą 

Lietuvoje iki 2020 m. sausio 1 d. 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. 

Dalyvių grupės sprinto trasoje: moterų (M) ir vyrų (V) 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 23, 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 
Sprinto trasoje kvalifikacija nevykdoma. Sprinto V21E ir M21E grupių dalyviams 

bus įrengta zona („karantino zona”), kurioje neįveikusiems trasos sportininkams nebūtų 
jokios galimybės gauti informacijos iš sportininkų, jau buvusių trasoje, taip pat kitų 

asmenų. Sprinte VM21 grupių stipriausi sportininkai (30 vyrų ir 25 moterys) startuoja 
pagal apverstą einamąjį reitingą (paskutinė registracijos diena). T.y. pirmas reitinge - 
startuoja paskutinis. Vieno klubo sportininkai startuoti vienas paskui kitą negali. 

Dalyvių grupės mišrių sprinto estafečių trasoje: moterų (M) ir vyrų (V) 12, 14, 16, 
18,  21E, 35, 45, 55, 65, 180. 

 Mišriose sprinto estafečių varţybose grupėse V/M 12-21 – keturi dalyviai               
(2 vyrai (vaikinai) ir 2 moterys (merginos), eiliškumas: moteris, vyras, vyras, moteris.  

V/M 35 – 65, 180 grupėse startuoja trys sportininkai – 2 vyrai ir 1 moteris (eiliškumas: 
vyras, moteris, vyras).  

VM180 grupę sudaro meistrai, kurių amţiaus suma yra bent 180 metų, jauniausiam 

dalyviui turi būti suėję 45 metai. 
 

Trasų parametrai (optimaliu keliu) 

 

SPRINTAS 

Grupė 
KP 

skaičius 
Trasos ilgis, 

km. 
Mastelis, 

horizontalė 
Grupė KP skaičius 

Trasos ilgis, 
km. 

Mastelis, 
horizontalė 

M12 12 1,9 

1:4000 
2,5 m. 

V12 12 1,9 

1:4000 
2,5 m. 

M14 14 2,1 V14 15 2,3 

M16 15 2,3 V16 17 3,2 

M18 16 2,9 V18 19 3,7 

M20 18 3,7 V20 21 4,2 

M21E 18 3,7 V21E 21 4,2 

M23 18 3,7 V23 21 4,2 

M35 16 2,9 V35 19 3,7 

M40 16 2,9 V40 19 3,7 

M45 15 2,5 V45 17 3,2 

M50 15 2,5 V50 17 3,2 

M55 14 2,1 V55 16 2,9 

M60 14 2,1 V60 16 2,9 

M65 12 2,0 V65 15 2,5 

M70 10 1,8 V70 12 2,0 

   V75 10 1,8 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
MIŠRIOS SPRINTO ESTAFETĖS 

 

Grupė 
KP 

skaičius 
Trasos ilgis, 

km. 
Mastelis, 

horizontalė 
Grupė KP skaičius 

Trasos ilgis, 
km. 

Mastelis, 
horizontalė 

M12 12 1,94-2,0 

1:4000 
2,5 m. 

V12 12 2,04-2,1 

1:4000 
2,5 m. 

M14 13 2,24-2,31 V14 16 2,34-2,41 

M16 15 2,35-2,45 V16 20 2,88-2,98 

M18 17 2,75-2,85 V18 21 3,26-3,36 

M21E 20 3,05-3,15 V21E 24 3,6-3,7 

M35 18 2,8 V35 20 3,2-3,3 

M45 16 2,63 V45 19 3,0-3,1 

M55 14 2,42 V55 16 2,6-2,68 

M65 13 2,05 V65 14 2,27-2,34 

M180 14 2,05 V180 15 2,34-2,4 

 

 

Starto procedūra ir laikas 
 

Sprinto rungties kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam paskirtą laiką. 

Dalyvis įleidţiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Starto koridoriuje dalyviai 
privalo išvalyti ir aktyvuoti Si-Air korteles ir turės galimybę pasiimti papildomas legendas. 

Grupės starto intervalas – 1 min. Sprinto rungties startas prasidės 15:00 val. Vyrų ir 
moterų elito, 20 ir 23 grupių dalyviams bus privalomas karantinas – organizatorių 
nurodytoje vietoje. Į startą jie galės išeit tik likus 5 min. iki dalyvio starto pradţios, kuriuos 

pakvies teisėjas. 
 

                             -3 min            -2 min            -1 min                Ţemėlapiai 

VYRAI 

 CLEAR 

 

 
SI ON  

 
LEGENDOS 

         

MOTERYS 

 CLEAR 

LEGENDOS  
 

SI ON 

  

 
 

Mišriose sprinto estafetėse pirmi etapai startuos bendru startu, tokia grupių tvarka: 
13:00 – MV 12, 14, 16, 18, 21 

13:05 – MV 35, 45, 55, 65, 180 
Starto protokolai pateikti www.dbsportas.lt   
 

Karantinas 
 

 Sprinto distancijoje vyrų grupių V20, V21E, V23 ir moterų grupių M20, M21E, M23 
sportininkai privalo būti karantino zonoje, į kuri privalo ateiti iki 15:00 valandos. Dalyvis 

kviečiamas į PRE-startą likus 5 min. iki jo starto minutės. Dalyvių apranga ir daiktai bus 
pernešti organizatorių, kurie bus finišo zonoje. 
 Sprinto estafečių grupių VM21 3 ir 4 etapo sportininkai privalės būti 

karantino zonoje, į kurį privalo ateiti iki 13:10. Dalyvius registruos teisėjas. 
 Pavėlavęs ateiti į karantino zoną iki nurodyto laiko – dalyvis nebegalės startuoti.  

 

http://www.dbsportas.lt/


 

 

 
Finišavimas 

 

 Finišo zonoje veiks bekontaktis atsiţymėjimas (kilimas) ir stovės stotelė, kuri 
fiksuos finišo laiką dalyviams, kurie bėga ne su Si Air atsiţymėjimo kortelėmis. 

Finišavus sprinto ir mišrių sprinto rungtyse bus renkami žemėlapiai. 
 

Parkavimas 

 

 Automobilių ir autobusų parkavimas - grieţtai tik organizatorių nurodytoje 

schemoje (Telšių turgus). Miesto senamiestyje ir varţybų uţdraustoje teritorijoje statyti 

automobilius draudţiama. Alsėdţiuose parkavimas pagal kelią (viena puse) šalia varţybų 

centro. 

 

Svarbi informacija 

 

 Abiejose varţybų teritorijose yra daug privačių teritorijų, kurios paţymėtos „haki“ 

spalva, per kurias bėgti grieţtai draudţiama. Sprinto rungtyje miesto gatves galima kirsti 

tik tam tikrose paţymėtose vietose, kur bus teisėjai, kurie padės dalyviams saugiai 

perbėgti kelią. Kituose keliuose kirsdami kelius dalyviai privalo laikytis saugaus eismo 

taisyklių ir visą laiką būti atidūs. Kai kuriose gatvėse vyksta remonto darbai, ten mašinų 

eismas draudţiamas, bet ten gyvenantys ţmonės gali vaţiuoti automobiliu. Ţemėlapyje 

esančias tvoras - paţymėtos su dviem brūkšniukais, grieţtai draudţiama peršokti 

ar kitaip įveikinėti (nors dalyvis ir galėtų ją įveikti). Šiose vietose bus teisėjai – 

kurie fiksuos dalyvius ir bus diskvalifikuoti uţ šio reikalavimo nevykdymą. 

 

 
Trasos įveikimas 

 
Sprintas: dalyviai įveikia trasą nurodyta kryptimi.   
Estafetėse: dalyviai įveikinėja jiems priskirtas trasas pagal jo numerį. Starto 

zonoje dalyvis privalo stovėti prie savo ţemėlapio. Ţemėlapį paimti galima tik likus 15 
sekundţių, o atsiversti ir ţiūrėti tik išgirdus komandą STARTAS. Dalyviai paţeidę šias 

starto procedūras – bus diskvalifikuojami.  Dalyviai privalo bėgti iki orientavimosi pradţios 
pagal markiruotę. Po parodomojo punkto dalyviams lieka bėgti 1,5 – 3 min. Antro, trečio, 

ketvirto etapo dalyviai patys atsakingi uţ savo ţemėlapio paėmimą pagal savo dalyvio 
numerį. Ţemėlapius privaloma atiduoti teisėjams, išmesti ne finišo zonoje - draudţiama. 

Varţantis finišo koridoriuje dviem ar daugiau dalyvių, laimi tas kuris kerta pirmiau finišo 
liniją (fiksuojama krūtinė).  

 

Protestai 
 

Dalyvis arba dalyvio treneris (jei dalyvis nepilnametis) norintis pateikti protestą, tai 
turi padaryti ne vėliau nei per 30 min. nuo savo finišo arba ne vėliau kaip 30 min. po 
preliminarių rezultatų paskelbimo varţybų vietoje.  

 
Varţybų ţiuri 

 
 Sprinto distancijos ţiuri: Dambrauskas Algimantas, Gediminas Trimakas ir Svajūnas 

Ambrazas. 
 Mišrių sprinto estafečių ţiuri: Dambrauskas Algimantas, Jolanta Šulčienė ir 
Svajūnas Ambrazas. 
 

GPS 
 

VM21 grupių dalyvių prieš startą bus privalomai pritvirtinti GPS siųstuvai. 
Sprinto distancijoje GPS siųstuvas bus duodamas PRE-starto vietoje. Estafečių 

metu 4 sportininkų komanda gaus 2 GPS siųstuvus, kuriuos turės dalinti tokia tvarka: 1 
etapas su 3 ir 2 etapas su 4.  Sportininkų ir komandų gaunančių GPS siųstuvus sąrašas: 



 

 

 
 
 

 Moterys  Vyrai 
1 Raţaitytė Gabija 1 Aleliūnas Vilius 

2 Pauţaitė Sandra 2 Gvildys Jonas Vytautas 

3 Gineikaitė Ugnė 3 Janušis Gediminas 

4 Traubaitė Judita 4 Dulius Dominykas 

5 Aleliūnienė Vesta 5 Stulgys Donatas 

6 Masevičiūtė Kristina 6 Barauskas Rokas 

7 Gvildytė Teklė Emilja 7 Martinkus Mantas 

8 Trimakė Kristina 8 Mickus Donatas 

9 Nakvosė Nadezda 9 Lipnickas Rokas 

10 Gvildienė Vilija 10 Alminas Rimvydas 

11 Rutkauskaitė Kastė 11 Kaušakys Dovydas 

12 Liegutė Ugnė 12 Gipas Marijonas 

13 Domarkaitė Giedrė 13 Nakvosas Mindaugas 

14 Černeckytė Milda 14 Šulčys Kasparas 

15 Skaisgirytė Justė 15 Olišauskis Kevinas 

  16 Čiapas Agnius 

  17 Kantautas Marius 

  18 Stankevičius Kristis 

  19 Tirlikas Martynas 

  20 Bartkevičius Algirdas 

  21 Pauţas Henrikas 

  22 Lapinskas Ramojus 

  23 Valantinas Giedrius 

  24 Saulėnas Paulius 

  25 Germanavičius Pranas 

 
 

Rezultatų nustatymas 
 

Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką.  

Grupių M/V 20, M/V 23, M/V21E dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių 
rezultatai pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 20 ir M/ V23 dalyvio, 
kurią vietą jis užėmė savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir elito 
grupėje. Nepriklausomai nuo to ar M/V 20 grupės dalyvis užima aukštesnę vietą nei M/V 23 
grupės dalyvis, jis turi būti apdovanojamas savo grupėje. 
 

Apdovanojimai 
 

Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatus. 

 

Kita informacija 
 

Uţ savo sveikatą ir saugumą varţybų metu dalyviai atsako patys, uţ moksleivius 
atsako jų treneriai ar lydintys asmenys. Visi varţybų dalyviai privalo turėti galiojančią 

medicininę paţymą, leidţiančią dalyvauti varţybose.  
 

Kontaktai 
 

Regimantas Kavaliauskas, +370 612 62070, info@telsiuklubas.lt 

www.telsiuklubas.lt 

 

 

mailto:info@telsiuklubas.lt
http://www.telsiuklubas.lt/


 

 

 

 

 

 

 


