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2021 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE ČEMPIONATO VIDUTINĖJE 

TRASOJE 

 

INFORMACINIS BIULETENIS Nr.2 
(2021-06-05) 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir Orientavimosi sporto klubas “Arboro” 

kviečia visus aukšto sportinio meistriškumo sportininkus į 2021 m. Lietuvos orientavimosi 

sporto bėgte čempionatą vidutiėjė trasoje Zarasų r. 

 

Rengėjai 

 

Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija.  

Varžybas vykdo Orientavimosi sporto klubas „Arboro“. 

 

Varžybų direktorius: Giedrius Valantinas 

Kontrolierius: Vidmantas Nakvosas 

Žemėlapio autorius: Saulius Kireilis 

Trasų planuotojas: Saulius Kireilis 

Sekretorius: Gvidas Rūkas 

Vyr. teisėjas: Vytautas Pranckaitis 

Varžybų žiuri: Jolanta Šulčienė, Svajūnas Ambrazas, Rolandas Bačkys 

 

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2021 m. Lietuvos jaunimo, suaugusiųjų ir 

veteranų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais, Lietuvos jaunių, jaunučių ir 

vaikų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto 

federacijos patvirtintomis orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF 

varžybų rengėjams. 

Laikas, vieta ir programa 

 

Varžybų laikas: 2021 m. Birželio 12 d.,  

Vieta: Tiltiškių k., Zarasų r., Varžybų centro koordinatės: 55.630371, 26.117704 

Programa: 

12:00 - Varžybų centro darbo pradžia 

12:30 - Varžybų atidarymas 

13:00 - Starto pradžia 

16:00 – Apdovanojimai (apdovanojimai vyksta paaiškėjus prizininkams) 

16:45 - Varžybų uždarymas 

 

Varžybų vietovė ir žemėlapis 

 

Gražutės miško dalyje prie Tiltiškių orientavimosi varžybos vyks pirmą kartą. 

Reljefas įvairus –  statūs, gilūs duobių slėniai su smulkiomis ir vidutinio dydžio 

formomis tarp jų, pietinėje dalyje yra pelkių. Maksimalūs šlaitai iki 25 m aukščio. Vyrauja 

gero ir vidutinio bėgamumo pušynai ir eglynai, yra keletas kirtimų ir jaunuolynų. Retas 

kelių, proskynų ir takų tinklas.  

 

  
 

https://goo.gl/maps/uDyvbPMcLW3n2Xqb8
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Atkreipiame dėmesį: Yra rajonų seniai išvažinėtų miško traktorių vėžių. Tos 

vėžės, kur dar matosi grunte, pažymėtos nutrūkstamais takais, o tos, kur likęs tik tarpas 

tarp medžių ir jau priaugęs pomiškio, nežymėtos. Šie takeliai nėra patikimas orientyras, 

todėl rekomenduojame jų nesirinkti. 

Žemėlapis sudarytas 2021 m. gegužę. Mastelis 1:10 000, horizontalės kas 2,5 m. 

M/V12 ir M/V65+ grupėms mastelis 1:7500. 

 

Atvykimas ir parkavimas 

 

 Rekomenduojamas atvykimas nuo Degučių pusės, Biržūnuose sukant į kairę 

asfaltuotu keliu ir tik paskutinis kilometras lieka atvykti žvyrkeliu. 

 

 
 

Parkavimas numatytas varžybų centro lauke, tačiau esant lietui taip pat galimas ir 

žvyrkelio dešinėje pusėje nuo atvykimo krypties. Šioje zonoje dirbs teisėjai, kurie pagal 

aplinkybes nurodys dalyviams tikslią parkavimosi vietą.  

Autobusų parkavimas numatytas ant žvyrkelio, mokęstis už parkavimą iš dalyvių 

nebus imamas.  

Varžybų centro schema 

 

Atstumas nuo varžybų centro iki starto – 700 m. Apšilimas galimas žvyrkeliu nuo 

varžybų centro iki starto, taip pat keliu nuo starto į vakarus. Starto zonoje veiks 2 

biotualetai, varžybų centre – 3. Dalyvių numeriai bus pakabinti starte.  
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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 vidutinėje trasoje: moterų (M) ir vyrų (V) 12, 14, 16, 18, 20, 23, 

21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 

 

Trasų parametrai 

 

Grupė 
Ilgis, 

km 

KP 

skaičius 
Sukilimas, 

m 
Grupė 

Ilgis, 

km 

KP 

skaičius 
Sukilimas, 

m 

M12 1,9 8 50 V12 1,9 8 50 

M14 2,8 10 70 V14 3,3 12 90 

M16 3,6 13 100 V16 4,1 16 100 

M18 4,2 16 110 V18 5,3 17 130 

M, M20, 

M23 
5,2 18 140 

V, V20, 

V23 
6,5 22 160 

M35 4,2 16 110 V35 5,3 17 140 

M40 4,2 16 110 V40 5,3 17 140 

M45 3,6 13 100 V45 4,5 16 120 

M50 3,6 13 100 V50 4,5 16 120 

M55 3,2 12 80 V55 3,9 15 100 

M60 2,7 11 60 V60 3,9 15 100 

M65 2,4 10 50 V65 3,2 12 80 

M70 2,4 10 50 V70 2,7 11 60 

M75 1,9 8 50 V75 2,4 10 50 

M80 1,9 8 50 V80 1,9 8 50 

M85 1,9 8 50 V85 1,9 8 50 

OPEN 1 4,0 15 90 Trasa skirta pažengusiesiems 

OPEN 2 2,7 9 50 Trasa skirta naujokams 

 

Rezultatų nustatymas 

 

Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką.  

Grupių M/V 20, M/V 23, M/V21E dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių 

rezultatai pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 20 ir M/ V23 dalyvio, 

kurią vietą jis užėmė savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir 

elito grupėje. Nepriklausomai nuo to ar M/V 20 grupės dalyvis užima aukštesnę vietą nei 

M/V 23 grupės dalyvis, jis turi būti apdovanojamas savo grupėje.  

 

Kontrolinis trasos įveikimo laikas - 1,5 val. 

 

Atsižymėjimas 

 

Atsižymėjimas vykdomas elektronine SPORTident ir Si AIr sistema. Dalyviai, 

neturintys SPORTident kortelių, galės jas išsinuomoti varžybų sekretoriate.  
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Registracija 

 

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

Registracija vykdoma iki 2021 m. birželio 7 d. dienos imtinai. 

Pasibaigus registracijai dėl pakeitimų kreiptis tiesiai į sekretorių adresu: g.rukas@tengris.lt  

 

Po šios datos registracija galima tik esant galimybei, t.y. laisvų starto minučių protokolo 

priekyje, paruoštų žemėlapių, numerių ir kt. 

 

Mokesčiai 

 

Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 

organizatorių mokamas pavedimu arba varžybų vietoje. Dalinėms varžybų organizavimo 

išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amžiaus grupei nustatytą mokestį už kiekvieną 

asmenį: 

 

Neatvykęs dalyvis moka 50% dalyvio mokesčio dydžio baudą. Jeigu dalyvis 

startuoja ne savo amžiaus grupėje, taikomas mokestis pagal dalyvio amžių. Tai būtina 

nurodyti pastabose registruojantis. Užsiregistravusiems ir susimokėjusiems, tačiau 

neatvykusiems dalyviams starto mokęstis negrąžinamas. 

OPEN trasų registracija bus galima ir varžybų metu, tačiau raginame dalyvius 

registruotis iš anksto, nes žemėlapių šioms trasoms bus atspausdintas ribotas kiekis. 

 

Apmokėjimas 

 

Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą arba grynaisiais 

varžybų centre. Mokantiems pavedimu bus galimybė atsiskaityti po varžybų pagal išrašytą 

sąskaitą – faktūrą, mokėjimų grynaisiais dėl kontakto rizikos rekomenduojama vengti. 

 

Informacija mokant pavedimu: 

Organizacija: Orientavimosi sporto klubas "Arboro" 

Įmonės kodas: 300562017 

Bankas: Medicinos bankas 

Sąskaitos Nr.: LT947230000000606029 

 

Starto tvarka 

 

Kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam paskirtą laiką. Dalyvis įleidžiamas į 

starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Starto koridoriuje dalyviai turės galimybę pasiimti 

papildomas legendas. Grupės starto intervalas – 2 min. 

 

GPS 

 

Stipriausiems VM21, 20, 23 grupių sportininkams starto zonoje bus pritvirtinti GPS 

siųstuvai. Stebėti startuojančius su GPS, vietoje bus galima tik startavus paskutiniams šių 

grupių dalyviams.  

 

 

 

Amžiaus grupė 

Mokestis 

registruojantis iki 

06.07 

Mokestis registruojantis 

po 06.07 (esant 

laisvoms vietoms) 

MV 12, 14, 16, 18, 20, 23 5 eur 7 eur 

MV 21 - 60 12 eur 18 eur 

MV 65, 70, 75, 80, 85 6 eur 9 eur 

OPEN 1, 2 (iki 18 m) 6 eur 10 eur 

OPEN 1, 2 (nuo 18 m) 12 eur 15 eur 

about:blank
mailto:g.rukas@tengris.lt
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Apdovanojimai 

 

Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų 

nuostatus. 

 

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.  

Pretenzijos varžybų žiuri ar varžybų organizatoriams turi būti pateikiamos per 1 

valandą nuo dalyvio finišo laiko, tačiau bet kokiu atveju kaip įmanoma anksčiau. 

 

Covid – 19 informacija 

 

 Varžybos bus vykdomos laikantis visų LR Vyriausybės reikalavimų dėl Covid-19. 

Varžybų organizatoriai deda ir dės papildomas pastangas sudaryti tinkamas sąlygas 

saugaus atstumo laikymuisi bei kitaip vengti artimo kontakto, o varžybų dalyvių 

papildomai prašome sąmoningumo ir supratimo jog virusas niekur nedingo ir grėsmė juo 

užsikrėsti bei užkrėsti kitus vis dar yra labai reali. 

 Varžybose draudžiama dalyvauti asmenims, kurie jaučia peršalimo ar kitų ligų 

simptomus. 

 

Maitinimas ir apsiprausimo galimybės 

 

Varžybų vietoje veiks mobili kavinė (2 Kaimynai), galimybė pavalgyti ir atsigerti 

gaivinančių gėrimų. Meniu galima pamatyti čia. Alkoholiniai gėrimai kavinėje nebus 

parduodami. 

 Taip pat netoli (800 m) varžybų centro yra įsikūręs Tiltiškių vandens malūnas, kur 

galima apsilankyti jame įsikūrusiame radio muziejuje, ar kitaip praleisti laiką varžybų 

svečiams. 

 Šalia malūno tekančiame Švetosios upelyje taip pat bus galima apsiprausti po 

varžybų. Kita alternatyva apsiprausimui yra Bikėnų paplūdimys, esantis už 5 km nuo 

varžybų centro. 

 

Kontaktai 

 

Dėl registracijos kreiptis į sekretorių: g.rukas@tengris.lt 

 

Dėl kitų su varžybomis susijusių klausimų kreiptis: 

Giedrius Valantinas, +370 612 60 777, giedrius.valantinas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/2kaimynai
https://www.dropbox.com/s/jc4bsc57eheq8vh/2%20Kaimynai%20menu.png?dl=0
https://goo.gl/maps/gHZ6W6y7Vh9KCNPVA
https://goo.gl/maps/NYc5J6JCkRWbRMXE8
mailto:g.rukas@tengris.lt
about:blank
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Rėmėjai 

 

  

  

  

  

 

 

  

 
 

 
 

 


