
 
 

 

2020 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas naktinėje trasoje 
Informacinis biuletenis nr. 3 

Organizatoriai ir vykdytojai 
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija. 

Varžybas vykdo Klaipėdos orientavimosi sporto klubas „O! Klaipėda“, Šilutės sporto klubas 
„LEITĖ“. 

Varžybų direktorius – Ričardas Tėvelis, tel. nr. +37061133104, el. paštas: ricardas@oklaipeda.lt 

Kontrolierius – Gytis Šumskas 

Sekretorius – Algimantas Dambrauskas 

Trasų planuotojas – Justinas Liubinskas 

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2020 m. Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų bei 
veteranų orientavimosi sporto bėgte naktinėje ir labai ilgoje trasose čempionatų nuostatais bei 
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis orientavimosi sporto varžybų 
taisyklėmis ir reikalavimais LOSF varžybų rengėjams. 

Programa 
2020 m. Rugpjūčio 29 d., šeštadienis. 

20:00 - 21:00 atvykimas ir registracija varžybų centre, Kintų pagrindinės mokyklos sporto 
salėje. 

21:15 - varžybų atidarymo ceremonija 

21:45 - varžybų startas 

21:45 - V21E/20/23, V35, V45, M35, M45 
21:50 - M21E/20/23, V40, V50, M40, M50 
21:55 - V16, V18, V55, V60, M16, M18, M55, M60 
22:00 - V65, V70, V75, M65, M70, M75, OPEN1, OPEN2 

23:30 - apdovanojimai 

Vieta ir žemėlapis 
Varžybų centras - Kintų pagrindinės mokyklos sporto salė: 55.420083, 21.262167; 

55°25'12.3"N 21°15'43.8"E;  
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https://goo.gl/maps/dkLUa5B3pTjP58cG7 

Varžybų centro schema: 

 

Schema: http://bit.ly/nakt2020  
Parkavimas - už mokyklos stadione arba miestelio gatvėse, ten kur leidžia KET. Nuo varžybų 
centro iki starto/finišo - 700m. Varžybų centre yra tualetai, dušai, galimybė persirengti.  

 

Žemėlapis: 

https://goo.gl/maps/dkLUa5B3pTjP58cG7
http://bit.ly/nakt2020


 
 

 
Kintai, sudarė ir braižė Audrius Smilgius, 2019–2020 m. Mastelis 1:10000, horizontalių laiptas 
2,5 m. 

 

Vyrauja kopinis reljefas, gerai prabėgami pušynai. Bėgamumas nuo labai gero iki blogo, kelių ir 
proskynų tinklas – tankus. Išvartos ir skruzdėlynai žemėlapyje nepažymėti. Žemėlapio viduryje 
esantį kanalą nerekomenduojama kirsti dėl jo pločio ir gylio, šalia šio kanalo esančiose 
sausapelkėse auga dilgėlės. 

Apšilimas - Kintų miestelio gatvėmis. 

Dalyviai 
Varžybose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi LOSF licenciją, varžosi dėl 
čempionato nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą 
Lietuvoje iki 2020 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat gali konkuruoti dėl čempionato 
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 čempionato nugalėtojų 
vardų. 

Dalyvių grupės: moterų (M) ir vyrų (V) 16, 18, 20, 21E, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
OPEN1, OPEN2. 

Trasos 

Grupė  Km, KP skaičius  Sukilimas  Grupė  KM, KP skaičius  Sukilimas 

V21E/20/23  8,6km  28KP  80m  M21E/20/23  7,4km  25KP  65m 

V16  6,0km  19KP  50m  M16  5,1km  16KP  45m 

V18  7,5km  24KP  70m  M18  6,1km  18KP  70m 

V35, V40  7,5km  24KP  70m  M35, M40  6,1km  18KP  70m 

V45, V50  6,7km  22KP  65m  M45, M50  5,5km  18KP  55m 

V55  6,1km  18KP  70m  M55  3,5km  12KP  30m 

V60, V65  5,5km  18KP  55m  M60, M65  3,5km  12KP  30m 

V70  3,4km  12KP  30m  M70  2,2km  8KP  20m 

V75, V80  2,2km  8KP  20m  M75, M80  2,2km  8KP  20m 



 
 

 

OPEN 1  5,1km  16KP  45m  OPEN 2  3,5km  12KP  30m 

Skaidymas bus visose trasose, išskyrus M70,M75,M80,V75,V80. Legendos bus tik ant 
žemėlapio. 

Skaidymo pavyzdžiai:  

 

 

 

Atsižymėjimas 
Atsižymėjimas vykdomas elektronine SPORTident (Si AIr) sistema. 

Nuomojantis SI kortelę iš varžybų vykdytojų, nuomos mokestis 1 varžybų dienai – 1 €. Galima 
startuoti su savo SI kortele, nemokant nuomos mokesčio. Už pamestą ar sugadintą SPORTident 
kortelę dalyviai sumoka jos kainą pagal galiojančius įkainius. 

GPS 



 
 

 
GPS daviklius reikia atsiimti starto vietoje, iki 21:35.  
Su GPS siųstuvais startuoja šie V21E/V20/V23 dalyviai: 

1. Aleliūnas Vilius 
2. Alminas Rimvydas 
3. Bartkevičius Algirdas 
4. Beliūnas Vytautas 
5. Gipas Marijonas 
6. Gvildys Jonas Vytautas 
7. Krėpšta Simonas 
8. Mickus Donatas 
9. Nakvosas Mindaugas 
10. Olišauskis Kevinas 
11. Sabaliauskas Giedrius 
12. Staišiūnas Viktoras 
13. Barauskas Rokas 
14. Kaušakys Dovydas 
15. Šulčys Kasparas 
16. Germanavičius Pranas 
17. Paužas Henrikas 

M21E/M20/M23 dalyvės: 

1. Gvildytė Teklė Emilija 
2. Paužaitė Sandra 
3. Trimakė Kristina 
4. Valaitė Indrė 
5. Bartkevičiūtė Akvilė 
6. Sušinskaitė Miglė 
7. Liegutė Ugnė 

 

 

 

Starto mokestis ir atsiskaitymo tvarka 
Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 
organizatorių, mokamas pavedimu arba grynais varžybų vietoje. 



 
 

 
Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amžiaus grupei 
nustatytą mokestį už kiekvieną asmenį: 

Amžiaus grupė  Mokestis 
registruojantis iki 08.24 

23:59 
  

Mokestis registruojantis nuo 
08.25 iki 08.26 (esant 

laisvoms vietoms) 

MV 16-18  4,00 €  6,00 € 

MV 20, 23  5,00 €  7,50 € 

MV 21-60  10,00 €  15,00 € 

MV 65-80  5,00 €  7,50 € 

Open1, Open2  5,00 €  7,50 € 

  

Neatvykęs dalyvis moka 50% dalyvio mokesčio dydţio baudą. Jeigu dalyvis startuoja ne savo 
amžiaus grupėje, taikomas mokestis pagal dalyvio amžių. Tai būtina nurodyti pastabose 
registruojantis. Užsiregistravusiems ir sumokėjusiems, tačiau neatvykusiems dalyviams starto 
mokestis negrąžinamas. 

Starto mokestis gali būti mokamas grynaisiais pinigais varžybų vietoje arba pavedimu į 
organizatorių sąskaitą banke: 

Klaipėdos orientavimosi sporto klubas O! Klaipėda,  
Įm. kodas: 303393946,  
Adresas: Jūros g. 2-44, LT-92118 Klaipėda,  
Atsiskaitomoji sąskaita (Paysera): LT843500010002127477 

Apdovanojimai 
Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatus. 
OPEN1, OPEN2 grupės dalyviai – neapdovanojami. 

 

Asmens duomenų tvarkymas 

Dalyvaudami varžybose sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos narių pavardės, vardai, gimimo 
metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami https://oklaipeda.lt bei 
https://dbsportas.lt puslapiuose. Sutinkate atskleisti savo buvimo vietą varžybų metu, tam bus 
naudojami GPS siųstuvai, padėsiantys nustatyti realią asmens buvimo vietą. 

https://oklaipeda.lt/
https://dbsportas.lt/


 
 

 

Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad 
žmonės rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į varžybas 
kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau 
nurodytai informacijai skelbti minėtame puslapyje. 

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio 
metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti 
rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 
 

Kita informacija 
Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako ir jų 
treneriai ar lydintys asmenys. Visi varžybų dalyviai privalo turėti galiojančią medicininę 
pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose. 

Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija 
arba patys sportininkai. 

Varžybose dalyvauti draudžiama asmenims, kuriems varžybų dieną privalomas 
saviizoliavimasis dėl COVID-19 LR vyriausybės numatytų atvejų. 

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimą “Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų 
organizavimo būtinų sąlygų” - visiems renginio žiūrovai ir varžybų aptarnaujantis personalas 
turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. 

Visą informaciją apie Šilutės kraštą galima rasti čia: http://siluteinfo.lt/ 
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