
2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais 
čempionato sprinto trasoje

INFORMACIJA NR.2
2021 rugsėjo 22 d.

Rengėjai

Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Varžybas vykdo Šiaulių m. sporto klubas „Igtisa“

Varžybų direktorius: Dainoras Saunorius
Varžybų vyr. teisėjas: Vilius Aleliūnas
Žemėlapio autorius: Gediminas Ranonis
Trasų planuotojas: Rolandas Bačkys, Gediminas Ranonis
Sekretorius: Gytis Šumskas

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2021 m. Lietuvos OSKD čempionatų 
nuostatais, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis 
orientavimosi sporto varžybų saugumo taisyklėmis ir reikalavimais LOSF 
varžybų rengėjams bei Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos 
patvirtintomis OSKD varžybų taisyklėmis.

Laikas, vieta ir programa

Varžybų laikas: 2021 m. rugsėjo 24 d. (penktadienis). Starto laikas 17:00
Varžybų vieta: Fabijoniškės, Vilnius, 54.736007, 25.247034

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/OSKD-1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/OSKD-1.pdf
https://orienteering.sport/mtbo/competition-rules/
https://goo.gl/maps/Ke5dtWkLiH5KvyZPA


Varžybų schema

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. 

Dalyvių grupės: DV/DM , DV/DM 12, 14, 17, 20, 40, 50, 60, 70

Programa

2021 m. rugsėjo 24 d., Penktadienis

15:30 - 16:45 - Registracija ir numerių atsiėmimas varžybų centre
17:00 - Pirmo dalyvio startas
19:00 - Varžybų apdovanojimai



Varžybų vietovė ir žemėlapis

Žemėlapis “FABAI” sudarytas 2021 m. rugpjūtį. Mastelis 1:5000, horizontalės 
kas 2,5 m.  Žemėlapio autorius: Gediminas Ranonis
Žemėlapio matmenys 25x32 cm
Žemėlapiai atspausdinti ant vandeniui atsparaus popieriaus

Fabijoniškių miškas gausus įvairaus tipo takelių ir kelių. Vietovė raižyta.  Dėl 
gausių rudeninių lapų, kai kurie takeliai sunkiai matomi. 

Žemėlapio pvz: 

Senas žemėlapis: https://maps.trails.lt/maps/fabijoniskiu_miskas_285.jpg

https://maps.trails.lt/maps/fabijoniskiu_miskas_285.jpg


Trasos

*Atstumas matuojamas trumpiausiu įmanomu keliu.

● Visoms grupėms (išskyrus DV / DM 12,14 bei DM60) reikės kirsti judrią 
B. Krivicko gatvę. Gatvės kirtimas galimas tik tam skirtoje vietoje. 
Varžybų teisėjai reguliuos automobilių eismą, tačiau būkite ypatingai 
atidūs kirsdami šią gatvę.

● Vietovė arti gyvenamųjų namų, tad trasoje gali būti miestiečių su vaikais 
bei šunimis. Gerbkite vieni kitus.

● Apšilimas galimas tik schemoje pažymėtoje vietoje bei Fabijoniškių 
mikro rajono gatvėse. Registratūroje galėsite gauti apšilimo žemėlapį. 
Apšilimo žemėlapyje bus KP pavyzdys. Apšilimo žemėlapis 
atspausdintas ant paprasto popieriaus.

● Kontroliniai punktai ant žemėlapio pažymėti su tašku viduryje. Taškas 
parodo, kurioje keliuko pusėje pastatytas kontrolinis punktas.

Grupė Atstumas KP Pakilimas Grupė Atstumas KP Pakilimas

DV 6,2 km 21 165 DM 5,4 km 17 150

DV12 2,3 km 10 70 DM12 2 km 7 50

DV14 3,3 km 12 80 DM14 2,3 km 10 70

DV17 4,8 km 16 130 DM17 3,3 km 12 80

DV20 6,2 km 21 165 DM20 5,4 km 17 150

DV40 5,4 km 17 150 DM40 4,8 km 16 130

DV50 4,8 km 16 130 DM50 3,7 km 14 90

DV60 3,7 km 14 90 DM60 3,3 km 12 80

DV70 3,3 km 12 80

Kontrolinio punkto žymėjimo pavyzdysDraudžiamo važiuoti kelio pavyzdys



Rezultatų nustatymas 

Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką. Grupių DM/DV 20 bei DM / 
DV dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių rezultatai pateikiami 
bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno DM/DV 20 dalyvio, kurią vietą jis 
užėmė savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir 
elito grupėje. 
Kontrolinis trasos įveikimo laikas - 1,5 val. 

Atsižymėjimas

Varžybose naudojama ilgo nuotolio bekontaktė SportIdent pasižymėjimo 
sistema. Dalyviai, gali startuoti su nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš 
varžybų vykdytojų. Nuomos mokestis 1 varžybų dienai yra 1 €. Kiekvienas 
kontrolinis punktas turės mechaninę atžymą. Neveikiant SportIdent stotelei 
sportininkas privalo pasižymėti mechanine atžyma.

Registracija 

Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: https://dbsportas.lt/lt/varz 
Registracija vykdoma iki 2021 m. rugsėjo 20 d. dienos imtinai. 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: 

Užsiregistravus, tačiau nestartavus starto mokestis nėra grąžinamas.

Grupė Mokestis (iki 2021-09-20) Mokestis (po 2021-09-20)

DV/DM 12,14,17,20 6 eur 9 eur

DV/DM, DV/DM 40,50,60,70 14 eur 21 eur



Apmokėjimas

Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą. 
Mokantiems pavedimu bus galimybė atsiskaityti po varžybų pagal išrašytą 
sąskaitą – faktūrą.

Informacija mokant pavedimu: 

Organizacija: Šiaulių miesto sporto klubas „Igtisa“
Bankas: AB Šiaulių bankas Kelmės padalinys
Sąskaitos Nr.: LT317180200002700294

Starto tvarka 

Kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam paskirtą laiką. Dalyvis 
įleidžiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Grupės starto intervalas – 
2 min. Bus atskiras koridorius vėluojantiems.

Starto procedūra: 
- 3 min (Clear, Check, Siac-ON) 
- 2 min (GPS) 
- 1 min (galima žiūrėti į žemėlapį)

Starto tvarka vėluojantiems: jeigu vėluojama iki pusės starto intervalo - 
startuojama iš karto, jeigu daugiau nei pusė starto intervalo - startuojama 
pusė starto intervalo po kito dalyvio. Jeigu dalyvis vėluoja dėl savo kaltės, 
nauja starto minutė nėra priskiriama. Jeigu dalyvis vėluoja dėl organizatorių 
kaltės, fiksuojamas naujas starto laikas.

Dalyvių numeriai

Dalyvių numeriai bus išduodami varžybų centre, registracijos metu atsiimamt 
viso klubo/komandos/sporto mokyklos dalyvių numerius. Pavieniai numeriai 
nebus išduodami. Dalyvių numeriai turi būti tvirtinami gerai matomoje vietoje 
priekyje prie dviračio. Be dalyvio numerio startuojantys dalyviai yra 
diskvalifikuojami. 

GPS 

Stipriausiems DV/DM  20 bei DM/DV grupių sportininkams starto zonoje bus 
pritvirtinti GPS siųstuvai. Stebėti startuojančius su GPS bus galima tik startavus 
paskutiniams šių grupių dalyviams.



Apdovanojimai

Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais 
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. 

• Skundai/protestai varžybų žiuri ar varžybų organizatoriams turi būti 
pateikiamos raštu varžybų centre esančioje registracijos palapinėje.

• DM/DV grupės sportininkai, čempionato varžybose privalo startuoti bei 
dalyvauti oficialiose ceremonijose tik su savo klubo (LOSF nario, kurį 
atstovauja), sporto mokyklos arba neutralia apranga (ant aprangos tik 
aprangos gamintojo logotipai). Lietuvos rinktinės, kitų šalių klubų, 
rinktinių aprangas dėvintys sportininkai yra diskvalifikuojami.

• 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.

COVID-19 informacija

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

Kontaktai

Vilius Aleliūnas – vilius@orienteering.lt , +37062024554

skigtisa@gmail.com
www.skigtisa.lt

mailto:vilius@orienteering.lt
mailto:skigtisa@gmail.com


Rėmėjai


