2021 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO SLIDĖMIS ČEMPIONATO SPRINTO
IR VIDUTINĖJE TRASOJE
INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 2 (2021-01-27)
Lietuvos orientavimosi sporto federacija kartu su orientavimosi sporto klubu “Perkūnas”
kviečia visus aukšto meistriškumo sportininkus į Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis
čempionatą Vilniuje.
COVID-19 INFORMACIJA




Varžybose draudžiama dalyvauti asmenims, kurie jaučia peršalimo ar kitų ligų
simptomus.
Varžybų centre iki starto ir po starto visiems dalyviams ir teisėjams privalomas
kaukių dėvėjimas. Už šios taisyklės nepaisymą dalyvis iš pradžių yra įspėjamas, o
paskui DISKVALIFIKUOJAMAS.
Privaloma laikytis saugaus atstumo ir nesibūriuoti.
Rengėjai

Varžybas organizuoja: Lietuvos orientavimosi sporto federacija.
Varžybas vykdo: Orientavimosi sporto klubas “Perkūnas”.
Varžybų direktorius – Tomas Stankevičius
Varžybų vyr. teisėjas – Mindaugas Grašys
Trasų planavimas – Tomas Stankevičius
Sekretorius – Vilius Stankevičius
Varžybos vykdomos vadovaujantis 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis
čempionatų nuostatais ir reikalavimais LOSF varžybų rengėjams.
Laikas, vieta, programa
Varžybų laikas: 2021 m. sausio 30 - 31 d.
Vieta: Senoji pilaitė, Pilaitės pr. 24, Vilnius , 54.699095, 25.206151.
Sausio 30 d. 12 val. – Sprintas
Sausio 31 d. 11 val. – Vidutinė trasa
Programa:
Sausio 30 d. Šeštadienis
11:00 - Varžybų centro darbo pradžia
12:00 - Starto pradžia
Apdovanojimai kiekvienai amžiaus grupei tik paaiškėjus nugalėtojams
Sausio 31 d. Sekmadienis
10:00 – Varžybų centro darbo pradžia
11:00 – Starto pradžia
Apdovanojimai kiekvienai amžiaus grupei tik paaiškėjus nugalėtojams
Varžybų vietovė
Sprintas - vidutinio raižytumo vietovė.
Vidutinė trasa – vidutinio ir didelio raižytumo vietovė, nemažai vaikščiojančių ir žiemos
malonumais besimėgaujančių žmonių.
2013 m. vykusių OSS varžybų žemėlapio fragmentai:

Žemėlapis
Žemėlapio autoriai – Vytautas Ralys, Skirmantas Ramoška, Tomas Stankevičius 20172020 m.
Mastelis. Sprintas M 1:5000, vidutinė M 1:7500
H – 2,5 m.
Išmatavimai – A4
Spausdinta lazeriniu spausdintuvu ant paprasto (plyštančio) popieriaus .
Atvykimas ir parkavimas
Į varžybų centrą vykstantiems Pilaitės pr. nuo Vakarinio aplinkelio, dėl remonto darbų ties
V.Pociūno g. sankryža (VIADA degaline) kairys posūkis yra Draudžiamas. Reikia dar apie
800 m. vykti link Pilaitės iki apsisukimo atgal. Varžybų centras 54.699095, 25.206151.
Parkavimas kelių kelkraščiuose. VIADA degalinėje parkuoti automobilius DRAUDŽIAMA.
(PASTABA. Parkavimo vieta gali šiek tiek keistis, sniego per daug, ieškome sprendimų).

Dalyviai
Varžybose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi 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. 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 ir vidutinėje trasoje: M, M16, M18, M20, V, V16, V18, V20
Rezultatų nustatymas
Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką.

Grupių M/V 20 ir M/V dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių rezultatai
pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 20 dalyvio, kurią vietą jis užėmė
savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir elito grupėje.
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Atstumas nuo varžybų centro iki starto – 30 m. Apšilimas galimas tik schemoje nurodytoje
vietoje (dar gali keistis priklausomai nuo sniego dangos).
VYKSTA trasų valymo darbai (nuo nuvirtusių medžių), kai kurie keliai nebepravažiuojami,
todėl trasos keisis, tikslūs parametrai ir KP skaičius ketvirtadienio arba penktadienio naktį
(tikimės supratingumo, situacija sudėtinga).
Atsižymėjimas
Atsižymėjimas vykdomas ilgo nuotolio elektronine SPORTident AIR+ sistema. Dalyviai,
neturintys SIAC kortelių, galės jas išsinuomoti varžybų sekretoriate. Nuomos mokestis
dienai – 2 €. OSS trasose SIAC kortelės yra PRIVALOMOS, paprastos SI kortelės neveiks.
Už pamestą SIAC kortelę dalyviai sumoka jos kainą pagal galiojančius įkainius.
Registracija
Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje https://dbsportas.lt/lt/varz. Registracija vykdoma
iki 2021 m. sausio 25 dienos 23:59 val.
Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato
organizatorių, mokamas pavedimu arba grynais.
Paprastų SI kortelių prašome neregistruoti. BŪTINOS SIAC kortelės.
Mokesčiai
Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato
organizatorių, mokamas pavedimu.
Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amžiaus grupei
nustatytą mokestį už kiekvieną asmenį:

Amžiaus grupė
M/V 16, 18, 20
M/V

Mokestis
registruojantis iki
01.25
6 eur / diena
15 eur / diena

Užsiregistravus, tačiau nestartavus, dalyvio mokestis nėra grąžinamas.
SIAC kortelės keitimo mokestis – 2 €.
Apmokėjimas
Dalyvio mokestis sumokamas registruojantis pavedimu į sąskaitą. Grynais varžybų vietoje
atsiskaityti nebus galima, kad išvengti žmonių būriavimosi. Klubams bus išrašytos
sąskaitos pagal paraiškas DB Sporte. Pavieniai gali susimokėti be sąskaitų. Varžybų dieną
registracija nevyks ir jokie pakeitimai negalimi. Pakeitimai priimami el.paštu
sulcys@yahoo.com iki penktadienio 20 val.
Informacija mokant pavedimu:
Organizacija: Orientavimosi sporto klubas “Perkūnas”
Įmonės kodas: 191863569
Bankas: AB bankas „Swedbank“
Sąskaitos Nr.: LT33 7300 0100 0244 7257
Starto tvarka
Kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam paskirtą laiką. Dalyvis įleidžiamas į starto
zoną likus 3 minutėms iki starto. Grupės starto intervalas – 1 min (sprintas), 2 min
(vidutinė).
Apdovanojimai
Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatų nuostatus.
Apdovanojimai vykdomi iš karto paaiškėjus tam tikros grupės nugalėtojams bei prizininkams.

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.
Varžybos vykdomos lauko sąlygomis, jokių persirengimo patalpų nėra. Visa informacija,
starto, finišo protokolai ir kita skelbiama tik internete, atsigėrimu prieš / po varžybų
rūpinasi patys dalyviai.
Kontaktai
Tomas Stankevičius +37068711142, okperkunas@gmail.com, www.orienteering.lt
Rėmėjai ir partneriai

