
Varžybų vykdytojų ataskaita 

2021 m. gegužės 8-9 dienomis OK „Oriens“ vykdė Lietuvos čempanatą sprinto ir sprinto 

estafečių varžybose. Varžybų direktorius – R.Serva, vyr.teisėjas – V.Mažuolis, žemėlapio autorius – 

G.Trimakas, distancininkas – V.Paulauskas, LOSF patarėjas – A.Dambrauskas. 

Varžybos vyko Panevėžio mieste – aplink Katedrą ir Kniaudiškės mikrorajone. Šiuo metu 

Panevėžio mieste vyksta daug rekonstrukcijų – tiek centre, tiek parkuose, todėl buvo pasirinktos 

mažiausiai remonto darbų paliestos teritorijos. Varžybų vykdymui buvo gauti leidimai iš Panevėžio m. 

savivaldybės renginių organizavimo komisijos, suderintas kelio ženklų „Stovėti draudžiama“ 

uždengimas varžybų laikotarpiui, kad dalyviai galėtų parkuoti savo automobilius už žemėlapio ribų. 

Varžybų arenos buvo įrengtos 5 gimnazijos ir „Minties“ gimnazijos teritorijose, todėl tai buvo suderinta 

su gimnazijų administracijomis. Planuojant trasas, buvo galimi prabėgimai pro įvairius vartelius, todėl 

norint, kad varžybų dienomis jie nebūtų užrakinti, buvo susisiekta su organizacijų administracijomis ir 

pasiektas teigiamas susitarimas. 

Planuojant trasas, buvo keletą kartą tikrinamos vietovės – tiek žemėlapio pasikeitimai dėl 

statybos, remonto darbų, tiek punktų vietos – kad nekiltų nepasitenkinimo gyventojų tarpe ir dėl 

sportininkų galimo susižalojimo, bėgant pro apleistas ir įvairiu laužu užverstas vietas. Įvertinant 

minėtus dalykus, planuojant trasas, buvo padaryti atitinkami pakeitimai. 

Varžybų metu buvo pastatyti biotualetai, budėjo gydytojas. Kadangi varžybos vyko COVID 

pandemijos metu, kai dar buvo karantino sąlygos, todėl, siekiant sumažinti susibūrimus, buvo 

nuspręsta atsisakyti informacijos ir rezultatų skelbimo, paliekant galimybę visą informaciją rasti 

internete. Komentavimo buvo atsisakyta, nenorint pritraukti žiūrovų. Dėl tos pat priežasties buvo 

atsisakyta TV reportažo, straipsnio vietiniame laikraštyje, nors preliminarūs susitarimai jau buvo 

padaryti. Asmeninių varžybų startas dėl tos pat priežasties buvo ištęstas, kad vieną minutę starto 

koridoriuje stovėtų kuo mažiau žmonių. M ir V grupės startavo varžybų pradžioje, kad kuo trumpiau 

būtų starto karantine. Karantinas buvo įrengtas gimnazijos kieme, nors preliminariai su gimnazijos 

administracija buvo sutarta dėl karantino sporto salėje. Taip pat finišavus atsigaivinimui dalyviams 

buvo duodami buteliukai vandens. Apdovanojimai buvo vykdomi atskirai skirtingoms grupėms, kai tik 

būdavo aiškūs prizininkai. 

Vykdant varžybas miesto teritorijoje visada yra padidinta rizika, kad pašaliniai asmenys paims 

kontrolinį punktą. Rizikai sumažinti buvo pagaminti specialūs metaliniai kuolai, kurie buvo stipriai įkalti 

į žemę ir prie jų buvo rakinami spynelėmis patys punktai su SI stotelėmis. Didžiąją dalį KP saugojo 

teisėjai. Iš viso varžybų metu dirbo 49 žmonės. 

Klubo teisėjų komanda savo darbus atliko be klaidų. Mano manymu, vienintelis neigiamas 

dalykas buvo varžybų direktoriaus sprendimas sprinto estafetėse atstatyti VM55 komandoms 

diskvalifikacijas nekviečiant vyr. teisėjo, kuris buvo tokiems atvejams pasirengęs – turėjo 

atspausdintus visus dokumentus: nuostatus, taisykles ir pan. Skubotas sprendimas buvo sąlygotas 

ypatingų karantino sąlygų. Varžybas iš policijos automobilio stebėjo pareigūnai, jie taip pat vaikščiojo 

aplinkui. Todėl norėjosi sklandžiai ir įmanomai greitai baigti varžybas. Gauti protestai varžybų vykimą 

gerokai prailgintų. 
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