
 
 

   

 2020 m. Lietuvos OS klubų taurė 
Informacinis biuletenis nr. 3 

 

Tikslas 
Nustatyti stipriausias 2020 metų Lietuvos orientavimosi sporto klubų komandas, sudarytas iš 
skirtingo amžiaus sportininkų, vyrų ir moterų. 

Organizatoriai ir vykdytojai 
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

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

Varžybų direktorius: Ričardas Tėvelis, tel. nr. +370 611 33104, el. paštas: ricardas@oklaipeda.lt  

Varžybų vyr. teisėjas: Justinas Liubinskas, tel. nr.  +370 614 93 982, el. paštas: 
justinas@oklaipeda.lt  

Sekretorius: Algimantas Dambrauskas 

Trasų planuotojas: Vitalijus Paulauskas 

Varžybų kontrolierius: Gytis Šumskas 

Programa 
2020 m. Rugpjūčio 30 d., sekmadienis. 

10:00 – 11:00 val. atvykimas ir registracija varžybų centre. 

Iki 11:00 val. dalyvių keitimo estafetės etapuose pateikimas raštu. 

11:30 val. varžybų atidarymo ceremonija. 

12:00 val. estafetės startas. 

Finišavus 6 komandoms, dar nestartavę komandų etapai išleidžiami bendru startu. 

15:30 val. apdovanojimai ir varžybų uždarymas. 
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Vieta ir žemėlapis 

 
Šilmeižių miškas, Šilutės raj.  https://goo.gl/maps/dBaH55x5KayzFv286  

Varžybų centro schema: 
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Žemėlapio mastelis 1:7500, sudarė ir braižė Audrius Smilgius 2019-2020 m. Horizontalių 
laiptas 2,5 m. Žemėlapis atsparus vandeniui. 

 

Varžybos šioje vietovėje vyks pirmą kartą. 

Vyrauja kopinis reljefas, gerai prabėgami pušynai, maksimalus pakilimas – 10 m. Bėgamumas 
nuo labai gero iki blogo, kelių ir proskynų tinklas – tankus. 

Apšilimas - tik žvyrkeliu pietų kryptimi. 

Trasos 
● 1,9,11 etapai – 6,9-7,2 km – 23-24 KP 
● 2,10 etapai – 5,8-6,0 km - 18 KP 
● 3,4,5 etapai – 5,4-5,7 km - 19 KP 
● 6,7,8 etapai – 4,2-4,4 km - 16 KP 

Visoms trasoms po žiūrovų KP lieka  1,1-1,3 km 

 

Atvykimas 

346303, 6139112 (LKS) arba 55.363195, 21.575588 (WGS), arba 55° 21' 47.5", 21° 34' 32.12" 
(WGS) 

Markiruotė ves nuo kelio Šilutė–Žemaičių Naumiestis, nr. 165 

Lokacija google maps: https://goo.gl/maps/dBaH55x5KayzFv286  

 

Dalyviai 
Klubų taurės varžybose dalyvauja LOSF narių — OS klubų ir moksleiviškų sporto organizacijų 
komandos. Taip pat varžybose gali dalyvauti ir kitų šalių orientavimosi sporto klubų komandos. 

Komandos sudėties reikalavimai: 

A) 11 sportininkų; 
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B) Ne mažiau kaip 4 moterys; 

C) Ne mažiau kaip 3 dalyviai 2004 m. gimimo ir jaunesni arba 1980 m. gimimo ir vyresni; 

D) Lietuvos OS klubo komandoje gali būti ne daugiau kaip vienas dalyvis ne Lietuvos pilietis, 
deklaravęs savo narystę OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje ir turintis LOSF licenciją. 

Komandos, neatitinkančios šių reikalavimų dalyvauja be konkurencijos. 

Vienam klubui gali atstovauti neribotas kiekis komandų. 

NUMERIAI: Visi dalyviai į starto zoną įleidžiami tik su prisegtais ir aiškiai matomais dalyvių 
numeriais. Numeriai komandoms priskiriami pagal 2019 m. LOSF klubų taurės varžybose 
iškovotas vietas. 

GPS 

Su GPS siųstuvais startuoja 1,2,9,10 ir 11 etapai. Kiekvienas etapas turės savo atskirą siųstuvą 
(viso komandai - 5 vnt.). Siųstuvai bus paruošti kartu su komandų paketais, tik juos įjungti 
reikia prieš įeinant į starto koridorių, tam pagelbės teisėjas.  
Su GPS siųstuvais kviečiamos startuoti šios komandos: 

1. Ąžuolas OK 
2. Versmė OK 
3. Šilas OK 
4. Takas OK 
5. Medeina OK 
6. Igtisa OK 
7. Dainava OK-1 
8. Sakas OK 
9. Fortūna OK 1 
10. OSK Lėvuo-1 
11. Perkūnas OK 
12. Arboro OK 

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. 

Starto tvarka 
Pirmojo etapo dalyviai į starto zoną kviečiami likus 10 min. iki starto. Prie įėjimo į starto zoną 
patikrinami dalyvių numeriai, SI kortelių numeriai, išvalomos SI kortelės. 



 
 

Likus 3 min. iki starto pirmų etapų dalyviai kviečiami užimti starto vietas prie išdėliotų 
žemėlapių. Dalyvis turi atsistoti prie to žemėlapio, ant kurio užrašytas numeris sutampantis su 
jo numeriu ant krūtinės. Žemėlapį paimti galima tik po starto signalo. Anksčiau žemėlapį paėmę 
dalyviai diskvalifikuojami. Dalyvis yra atsakingas už tai, kad paimtų teisingą, jam skirtą 
žemėlapį. Tie dalyviai, kurie paima ne jiems skirtus žemėlapius, bus diskvalifikuoti. 

2 – 5 etapų dalyviai į starto zoną įeina artėjant estafetės perėmimo laikui. Iš starto zonos išeiti 
atgal draudžiama. 

Finišavus šešioms komandoms startas dešimčiai minučių sustabdomas. Išdėliojami žemėlapiai 
dar nestartavusiems 2–5 etapų dalyviams. Nestartavę dalyviai kviečiami į starto zoną prie 
žemėlapių. Duodamas bendras startas. 

Finišo tvarka 
Finišuojantys dalyviai prie „FINIŠO“ linijos atsižymi stotelėje „FINIŠAS“, atiduoda žemėlapį 
teisėjams ir bėga prie sekančio etapo žemėlapių išdavimo vietos. Žemėlapių išdavimo vietoje 
žemėlapiai išdėstyti numerių didėjimo tvarka. Ten patys dalyviai paima savo komandos 
sekančio etapo žemėlapį (iš pirmo etapo grįžęs pirmasis dalyvis paima du žemėlapius) ir 
nubėgęs į estafetės perdavimo vietą, paduoda žemėlapį komandos draugui. 

Paskutiniojo etapo dalyvis kerta finišo liniją ir tik tuomet atsižymi stotelėje „FINIŠAS“. 

Finišavusių dalyvių žemėlapiai bus surenkami iki bendro starto varžybų pabaigoje. Komandos 
žemėlapius galės atsiimti sekretoriate varžybų pabaigoje po bendro dalyvių starto. 

Estafetės schema 



 
 

 

Nugalėtojų nustatymas 
Laimi komanda pirmoji kirtusi finišo liniją. Komandų, kurių 2-5 etapų dalyviai startuos bendru 
startu, vieta nustatoma sudėjus visų komandos dalyvių trasų įveikimo laikus. Komandos, kurios 
startavo bendru startu, negali užimti aukštesnės vietos, negu komandos spėjusios startuoti ne 
bendru startu. 

Registracija 
Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje https://dbsportas.lt/lt/varz/2020111  

Komandinės paraiškos pateikiamos iki 2020 m. rugpjūčio 24 dienos 23:59 val. 

Starto mokestis ir atsiskaitymo tvarka 

Registruojantis iki  2020 08 24  
pirmadienio 
23:59 

2020 08 25  
antradienio 
23:59 

 Varžybų dieną** 

starto mokestis komandai   90 €   150 €   200 € 

starto mokestis vienam dalyviui*   10 €       

* Esant nepilnai komandai, mokamas 10 EUR mokestis už dalyvį. Pvz.: jeigu komandoje bėgs tik 5 
dalyviai, bus mokamas 50 EUR mokestis. 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2020111


 
 

**Naujos komandos registracija varžybų dieną išskirtiniais atvejais su organizatorių sutikimu. 

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 

Už registruotą, bet neatvykusią komandą klubas moka pusę starto mokesčio. 

Nemokamas komandos registracijos atšaukimas iki 2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienio 23:59 
val. 

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. 

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 
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/ 

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. 
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