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2021 M. 
LIETUVOS OSKD

ČEMPIONATAS VIDUTINĖJE IR
BENDRO STARTO TRASOSE

12:00 Atvykimas ir registracija varžybų
vietoje
12:30 Varžybų atidarymas
13:00 Starto pradžia
15:30 Planuojamas prizininkų
apdovanojimas

2021 GEGUŽĖS 22 D.
ŠEŠTADIENIS 

LČ OSKD 
VIDUTINĖJE TRASOJE

ORGANIZATORIAI
Lietuvos orientavimosi sporto federacija.

Varžybų direktorius  
Varžybų vyr. teisėjas
Vyr. sekretorius
Trasų planuotojas
Starto vyr. teisėja
LOSF kontrolierius –
patarėjas        

VYKDYTOJAI
MARIJAMPOLĖS

ORIENTAVIMOSI SPORTO
KLUBAS „JAVONIS“

VARŽYBŲ TIKSLAS
Išaiškinti, stipriausius Lietuvos
orientavimosi kalnų dviračiais
sportininkus, vidutinėje ir bendro starto
trasose.

VARŽYBŲ RŪŠIS
Lietuvos orientavimosi sporto
čempionatas kalnų dviračiais vidutinėje ir
bendro starto trasose.

                VARŽYBŲ VIETA
ŽIVULČIŠKĖS MIŠKAS,

LAZDIJŲ RAJ.

PROGRAMA

10:30 Atvykimas ir registracija varžybų
vietoje
11:00 Starto pradžia
14:00 Planuojamas prizininkų
apdovanojimas ir varžybų uždarymas

2021 GEGUŽĖS 23 D.
SEKMADIENIS 
LČ OSKD 
BENDRO STARTO TRASOJE

PROGRAMA

BIULETENIS NR.1 



DALYVIAI
Lietuvos piliečiai, turintys LOSF licenciją,
varžosi dėl čempionatų nugalėtojų vardų.
Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo
gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2021 m.
sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat
gali konkuruoti dėl čempionatų
nugalėtojų vardų. Kiti ne Lietuvos piliečiai
dalyvauja be konkurencijos.
Už savo sveikatą ir saugumą varžybų
metu dalyviai atsako patys, už
moksleivius atsako ir jų treneriai ar
lydintys asmenys. Sportininkų ir trenerių
maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas
apmoka siunčianti organizacija arba
patys sportininkai.

VARŽYBŲ CENTRAS
VIDUTINĖJE IR BENDRO

STARTO TRASOSE

Maps.lt nuoroda čia. 
Google Maps nuoroda čia. 

Koordinatės:
494424, 6003673 (LKS)

54.170295, 23.91461 (WGS)
54° 10' 13.06", 23° 54' 52.6" (WGS)

MOKĖJIMAI 
Dėl COVID-19 situacijos atsiskaitymas tik
pavedimu. 
Starto mokestis mokamas į sporto klubo
„Javonis“ sąskaitą. 
Rekvizitai: Marijampolės orientavimosi
sporto klubas „Javonis“
Kodas: 191210358
Adresas: R. Juknevičiaus 28, Marijampolė
A.s.: LT277300010002339598, AB bankas
„Swedbank“

VARŽYBŲ NUOSTATAI IR
TAISYKLĖS
Lietuvos OSKD čempionatų nuostatus
galite rasti paspaudę čia. 

Vykdant varžybas yra vadovaujamasi
LOSF Orientavimosi bėgte varžybų
taisyklėmis (rasite čia). Bei tarptautinėmis
OSKD taisyklėmis (rasite čia)

SAUGUMAS
Dviratininkai privalo būti su šalmais,
kertant važiuojamus automobilių kelius
laikytis eismo taisyklių, miško kelių
sankryžose pirmumo teisę turi 
 dviratininkas važiuojantis platesniu keliu.
Dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais,
dviratininkas kylantis į kalną turi praleisti
dviratininką, kuris leidžiasi nuo kalno! 

DALYVIŲ NUMERIAI
Visi dalyviai privalo startuoti su
organizatorių išduotu dalyvio numeriu,
kuris tvirtinamas ant dviračio priekio. Be
dalyvio numerio startuojantys dalyviai yra
diskvalifikuojami. 

STARTO TVARKA
LČ Vidutinėje trasoje dalyviai startuoja
kas 2 min.
LČ Bendro starto trasoje startas yra
bendras.

PARKAVIMAS
Varžybų dalyvių bei žiūrovų automobiliai
statomi iš anksto organizatorių
numatytoje vietoje pagal organizatorių
nurodymus varžybų dieną.

REGISTRACIJA IR DALYVIO
MOKESTIS

AMŽIAUS GRUPĖS
Varžybos vykdomos grupėse vidutinėje ir
bendro starto trasose:
DM/DV , DM/DV 12, 14, 17, 20, 40, 50, 60,
70.

Registraciją internetu rasite čia. 
Registracijos pradžia 2021 balandžio 23 d 
Registracijos dbtope užsidaro: 2021
gegužės 17 d.,   pirmadienis 23:59:59 val.
Pateikus vardines paraiškas, bet nestartavus
- starto mokestis negrąžinamas. 
SI kortelių nuoma 1 diena – 1 Eur.
Pametus kortelę mokama kortelės vertės
dydžio bauda (priklausomai nuo kortelės
modelio).
Pavėlus užregistruoti kreiptis el. paštu, ar
telefonu. Registracija galima tik į laisvas
vietas su padidintu mokesčiu.

https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=494424;6003676;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=494431,6003650&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=494424;6003676;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=494431,6003650&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
https://goo.gl/maps/YVqEs2H92BfGD6kK7
https://goo.gl/maps/YVqEs2H92BfGD6kK7
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/OSKD.pdf
https://orienteering.sport/mtbo/competition-rules/
https://orienteering.sport/mtbo/competition-rules/
https://dbsportas.lt/lt/varz
https://dbsportas.lt/lt/varz


REZULTATŲ NUSTATYMAS IR
APDOVANOJIMAI
Asmeninės sportininkų vietos nustatomos
pagal trasos įveikimo laiką 
Lietuvos čempionato asmeninėse trasose,
kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams
(1 vieta) suteikiami 2021 m. Lietuvos OS
čempionų vardai. Visi čempionatų
prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami
medaliais. DM/DV grupėse 4-6 vietas
užėmę sportininkai apdovanojami
atminimo ženkleliais.  

ASMENS DUOMENYS
Čempionato dalyviai registruodamiesi
sutinka, kad jų vardas, pavardė, gimimo
metai, komanda ir rezultatai bus
skelbiami varžybų registracijos puslapyje
http://www.dbsportas.lt bei varžybų metu
jie gali būti fotografuojami, filmuojami,
nustatoma jų buvimo vieta realiu laiku, o
medžiaga gali būti naudojama varžybų
viešinimui ir sporto populiarinimui.
Dalyviai gali kreiptis į LOSF administraciją
dėl asmens duomenų naudojimo pagal
galiojančią  LOSF privatumo politiką. 

ATSIŽYMĖJIMAS
Varžybose naudojama ilgo nuotolio
bekontaktė SportIdent pasižymėjimo
sistema. Dalyviai, gali startuoti su
nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš
varžybų vykdytojų (1 diena – 1 Eur).
Varžybose galima startuoti tik su SI AIR
kortele.

COVID-19 SITUACIJA
Varžybų dalyviai, juos lydintys asmenys
bei žiūrovai privalo griežtai laikytis tuo
metu galiojančių LR Vyriausybės nustatytų
COVID-19 taisyklių ir rekomendacijų.

INFORMACIJA
OK Javonis FB puslapis, 

Varžybų FB renginio puslapyje 
Emal: javonis@gmail.com

Varžybų direktorius Vytautus Tomulionis
tel nr.: +37061489699

Pametus nuomotą kortelę mokama
kortelės vertės dydžio bauda. 
 

DM/DV 12, 14, 17, 20 amžiaus grupių
čempionų treneriai apdovanojami
atminimo ženkleliais. Apdovanojimai
įteikiami tik apdovanojimuose asmeniškai
dalyvaujantiems sportininkams. 
Varžybų nugalėtojai bei prizininkai
apdovanojami po varžybų, organizatorių
nustatytu laiku.

VIETOVĖ 
Kelių ir proskynų tinklas vidutinio
tankumo.

Žemėlapio fragmentas: Žemėlapis „Živulčiškė“
Atnaujintas ir išplėstas 2021 m. 
Žemėlapio autorius Vytautas Tomulionis

LČ OSKD vidutinėje trasoje žemėlapis:
Mastelis 1:15000, h 2,5 m.  

LČ OSDK bendro starto trasoje
žemėlapis:
Mastelis 1:15000, h 2,5 m. 

PLANUOJAMI NUGALĖTOJŲ
LAIKAI

RĖMĖJAI

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/Privatumo-politika_Lietuvos-orientavimosi-sporto-federacija.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/Privatumo-politika_Lietuvos-orientavimosi-sporto-federacija.pdf
https://www.facebook.com/okjavonis/
http://osport.lt/

