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Prisistatymas – Rimas Jovaišas

 Kontroliavimas
o 1997 Baltijos jūros šalių žaidynės, Vilnius

o 1998 Lietuvos sprinto čempionatas ir klubų taurės estafetės, Zarasai

o 1999 LČ trumpa trasa, Varnabūdė

o 1999 Takas, Aukštadvaris – IOF ranginės varžybos

o 2001 WMOC, Nida, Nacionalinis kontrolierius

o 2002 EYOC, Gdynia, Lenkija, IOF kontrolierius

o 2002 Baltijos čempionatas, Nemunaitis – IOF ranginės varžybos

o 2003 LČ maratonas, Kazokiškės

o 2004 JWOC, Kaliningradas – Neįvyko

o 2004 JWOC Gdanskas, Lenkija – IOF varžybų patarėjas

o 2005 Takas, Juodkrantė – IOF ranginės varžybos 

o 2008 EOC ir 3 Pasaulio taurės etapai, Ventspilis, Latvija, IOF vyr. varžybų patarėjas 

o 2009 LČ naktinis, Klubų taurė, Pavištytis

o 2011 LČ ilga ir trumpa distancijos, Alytus

o 2012 LČ labai ilga distancija, Šiauliai

o 2013 WRE Vileišio taurė, Varninkai

o 2014 WRE Pavasario taurė, Daniliškis

o 2014 IOF vyr. varžybų patarėjas Pasaulio taurės finalinis etapas, Šveicarija

o 2015 Pavasario taurė– IOF ranginės varžybos, Kudrionys

o 2016 Pavasario taurė– IOF ranginės varžybos, Kudrionys

o 2017 Pasaulio taurės etapas, Cesis, Latvija

o 2018 WRE Pavasario taurė, Bona Natura

o 2019 WRE Pavasario taurė, Vilūniškės

o 2020 Lietuvos taurė, Kazokiškės

Jury narys 
 WOC 2004 Vasteros, Švedija,

 WOC 2007 Kijevas, Ukraina

 WMOC 2016 Talinas, Estija



Trumpa varžybų taisyklių, reikalavimų apžvalga 

1. Orientavimosi bėgte varžybų taisyklės. Galiojanti redakcija nuo 2020 m. lapkričio 18 d. 
(https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/OS-b%C4%97gte-taisykl%C4%97s-final-.pdf)

2. Competition Rules for International Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering Events. Galioja 
nuo 2021-01-01.

3. IOF antidopingo taisyklės (IOF Anti-Doping Rules https://orienteering.sport/iof/anti-doping/)

4. Tarptautiniai reikalavimai OS žemėlapiams 2017 m. (International Specification for Orienteering 
Maps https://orienteering.sport/iof/mapping/).

5. Tarptautiniai reikalavimai OS sprinto žemėlapiams 2019 m.(International Specification for Sprint 
Orienteering Maps).

6. Trasų planavimo principai (Principles for Course Planing – nurodyti IOF taisyklių antrame priede).

7. IOF nustatyti KP legendų standartai 2019 m. (IOF Control Descriptions 
https://orienteering.sport/iof/rules/control-descriptions/).

8. Leibnico konvencija - nurodyta IOF taisyklių penktame priede. 

9. LOSF Lietuvos čempionatų nuostatai.

10. Saugumo taisyklės Lietuvos orientavimosi sporto varžybose. (http://orienteering.lt/wp-
content/uploads/2016/03/OS_varzybu_saugumo_taisykles_20090310.pdf)

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/OS-b%C4%97gte-taisykl%C4%97s-final-.pdf
https://orienteering.sport/iof/anti-doping/
https://orienteering.sport/iof/mapping/
https://orienteering.sport/iof/rules/control-descriptions/
http://orienteering.lt/wp-content/uploads/2016/03/OS_varzybu_saugumo_taisykles_20090310.pdf
http://orienteering.lt/wp-content/uploads/2016/03/OS_varzybu_saugumo_taisykles_20090310.pdf
http://orienteering.lt/wp-content/uploads/2016/03/OS_varzybu_saugumo_taisykles_20090310.pdf


Varžybų organizatoriai, teisėjai

 Valstybinė ar visuomeninė organizacija;

 Gali sudaryti sutartį su kita organizacija (ar asmenimis) - varžybų vykdytojais;

 Varžybų vykdytojai ir organizatoriai – aiškus darbų ir pareigybių pasiskirstymas. 

Aprašytas taisyklėse;

 Teisėjai ir jų brigados. Darbai ir pareigybės.



Varžybų organizatoriai

Privalo:

 patvirtinti varžybų nuostatus;

 kontroliuoti pasiruošimo bei varžybų vykdymo eigą.

 paskirti varžybų žiuri.



Varžybų vykdytojai

Privalo:

 patvirtinti varžybų direktorių, vyr. teisėją, sekretorių ir trasų tarnybos vadovą

 aprūpinti dalyvius tinkamo lygio sportiniais žemėlapiais;

 sukomplektuoti teisėjų brigadas;

 suderinti starto, finišo, varžybų centro, transporto parkavimo, varžybų vykdymo 

vietas su vietine valdžia, žemės ir miško savininkais, medžiotojų būreliais;

 užtikrinti medicininį varžybų dalyvių aptarnavimą;

 teikti organizatoriaus paskirtam varžybų patarėjui informaciją apie ruošimosi

varžyboms eigą.



Oficiali varžybų informacija, kas joje 

turi būti?

 Varžybų nuostatai, informaciniai biuleteniai ir taisyklės yra pagrindiniai

dokumentai, kuriais vadovaujasi varžybų organizatoriai, vykdytojai ir dalyviai.

 Nuostatų, biuletenių terminai ir turinys.



Oficiali varžybų informacija, kas joje 

turi būti?

NUOSTATAI:
 ● varžybų organizatoriai ir vykdytojai;

 ● varžybų vykdymo data, vieta;

 ● varžybų rūšis;

 ● dalyvių amžiaus grupės ir apribojimai, komandos sudėtis, atrankos sistema, kitų

 amžiaus grupių sportininkų dalyvavimas estafečių varžybose;

 ● pasižymėjimo priemonės;

 ● paraiškų pateikimo (išankstinio registravimosi) tvarka ir laikas;

 ● varžybų dalyvių starto mokestis, mokamos varžybų dalyviams siūlomos arba

 privalomos paslaugos, mokėjimo būdai ir terminai;

 ● atsakingo asmens kontaktai, kuriais galima kreiptis dėl informacijos.



Oficiali varžybų informacija, kas joje 

turi būti?

 Biuletenis 1

 ● varžybų organizatoriai ir vykdytojai;

 ● varžybų direktoriaus, vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus, trasų tarnybos vadovo bei varžybų patarėjo pavardės;

 ● varžybų vykdymo data, vieta;

 ● varžybų centro vieta, registracijos varžybų centre pradžia;

 ● varžybų rūšis;

 ● dalyvių amžiaus grupės ir apribojimai, komandos sudėtis, atrankos sistema, kitų amžiaus grupių sportininkų dalyvavimas estafečių varžybose;

 ● varžybų programa, varžybų starto pradžios laikas;

 ● žemėlapio mastelis, horizontalių laiptas, sudarymo metai, autorius, vietovės aprašymas;

 ● planuojami nugalėtojų laikai atskirose amžiaus grupėse arba atskirame estafetės etape;

 ● pasižymėjimo priemonės;

 ● paraiškų pateikimo (išankstinio registravimosi) tvarka ir laikas;

 ● varžybų dalyvių starto mokestis, mokamos varžybų dalyviams siūlomos arba privalomos paslaugos, mokėjimo būdai ir terminai;

 ● apdovanojimai;

 ● informacija apie asmens duomenų apsaugą;

 ● atsakingo asmens kontaktai, kuriais galima kreiptis dėl informacijos



Oficiali varžybų informacija, kas joje 

turi būti?

 Biuletenis 2 papildomai skelbiama:

 ● trasų parametrai, numatomas pakilimas;

 ● varžybų starto pradžios laikas, starto procedūros aprašymas;

 ● kontrolinis laikas;

 ● žemėlapio mastelis, horizontalių laiptas, sudarymo metai, autorius, vietovės aprašymas;

 ● žemėlapio pavyzdys, žemėlapio formatas, žemėlapio ribos ir pavojingos vietos, draudžiamos zonos;

 ● ženklintos trasos dalys, maitinimo punktai, informacija apie žiūrovams prieinamas trasos dalis;

 ● atstumai tarp transporto stovėjimo vietų, varžybų centro, starto ir finišo;

 ● kitokių sutartinių ženklų naudojimas (ne pagal IOF reikalavimus);

 ● apribojimai dalyvių sportinei aprangai;

 ● persirengimo ir nusiprausimo sąlygos, tualetai;

 ● apdovanojimai (vieta, laikas);

 ● varžybų žiuri sudėtis (LOSF organizuojamose varžybose).

Neturėtų dingti esminė informacija buvusi 1-me biuletenyje



Oficiali varžybų informacija, kas joje 

turi būti?

Varžybų centre turi būti pateikiama 
ši informacija:

 paskutinis varžybų biuletenis;

 starto protokolai;

 jei vietovėje vyko OS varžybos, ankstesnis vietovės 
žemėlapis.



Vietovės parinkimas

VIETOVĖS PARINKIMO ETAPAI

 Įdėja – vizija

 Kartografinės, ortofoto, geoinformacinės medžiagos analizė

 Vietovės žvalgymas (sudėtingumas – įdomumas, 

praeinamumas, potencialios varžybų centro vietos)

 Sprendimas



Vietovės parinkimas



Vietovės parinkimas



Vietovės parinkimas



Varžybų centras

 susitarimai su žemės savininkais

 privažiavimas

 parkavimas

 patogus varžybų centro planavimas (startas, finišas, parkavimas, wc...)

 estetiškai patraukli ir vizuali arena

 atsižvelgta į dalyvių apimtį (žmonių skaičius, transportas)



Varžybų centras



Varžybų centras



Varžybų centras



Varžybų kontrolieriaus vaidmuo, funkcijos.

Varžybų patarėjo funkcijos:  

 įvertina varžybų centro, starto ir finišo vietų parinkimą, patvirtina starto, finišo,

estafetės perdavimo organizaciją ir išdėstymą;

 įvertina trasas, KP vietų parinkimą, atsitiktinumo faktorius, pakitimus vietovėje;

 įvertina, kaip varžybų vykdytojas įgyvendina varžybų rengimo sutartyje keliamus

reikalavimus;

 patikrina žemėlapių spausdinimo kokybę ir tikslumą, KP legendų atitikimą;

 patikrina trasų skaidymo metodus ir kombinacijas (estafečių varžybose);

 patikrina, ar laikomasi varžyboms taikomų starto protokolų sudarymo principų

 patikrina bendrą organizaciją (atvykimą, aprūpinimą maistu, transportu);

 patikrina grupių skaidymo į pogrupius ir burtų traukimo atitikimo reikalavimams;

 patikrina laiko fiksavimo įrengimus, jų patikimumą ir tikslumą.



Žemėlapio ir trasų kokybės vertinimas

Pirmas vizitas į varžybų vietą kartu su organizatoriais ir žemėlapininku. 

 Su organizatorių vadovu, žemėlapininku ir trasų planuotoju surašomas toks 

planas:

 Lauko darbų ir braižymo darbų pabaigos data

 Printerinio varianto žemėlapio inspektavimui paruošimo data

 Varžybų patarėjo antras vizitas. Žemėlapio inspektavimo data

 Galutinės žemėlapio versijos po pataisymų paruošimo data

 Trasų suplanavimo ir legendų sudarymo data

 Printerinio varianto trasų kontroliavimui paruošimo data

 Kontrolinių kortelių pakabinimas KP vietose

 Varžybų patarėjo trečias vizitas. Trasų ir legendų inspektavimo miške data

 Žemėlapių ir trasų atspausdinimo data

 Varžybų patarėjas gauna žemėlapius. Žemėlapių spausdinimo kokybės, trasų 

ir legendų patikrinimas

 Turėti laiko rezervą, jei reikėtų perspausdinti



Žemėlapio inspektavimas miške

Antras vizitas į varžybų vietą su printeriu atspausdintu žemėlapiu

 Kontrolierius tikrina:

 Žemėlapio generalizavimo lygį

 Žemėlapio skaitomumą

 Kaip naudojamos pusinės horizontalės, ar nepiktnaudžiaujama jomis

 Kaip išreikštos reljefo formos

 Kaip parodytas miško prabėgamumas

 Atvirų ir pusiau atvirų vietovių, ribų žymėjimą

 Kelių klasifikaciją

 Pelkių klasifikaciją

 Išsiaiškinama, ar yra pavojingų vietų



Žemėlapio inspektavimo vietovėje pastabos.

 Prie 40 KP ant kalnelio nėra dubės. 

 Prie 39 KP atsirado nutrūkstantis keliukas. Reikia pažymėti.

 Nuo 79 KP link finšo išdžiūvęs kanalas (siaura pelkė). Siūlau žemėlapyje 

ištrinti. 



Trasų inspektavimas miške

Trečias vizitas į varžybų vietą. Trasų kontroliavimas miške. 

 Tikrinama:

 Ar atsižvelgta į pastabas ir ar buvo pataisyti netikslumai žemėlapyje

 Tikrinamos KP pastatymo vietos, KP kortelių numeriai

 Tikslinamos KP legendos

 Tikrinami galimi bėgimo keliai

 Išsiaiškinamos draudžiamos bėgti vietos

 Nurodomi pastebėti žemėlapio netikslumai

Ketvirtas vizitas – varžybos.



Trasų inspektavimo vietovėje pastabos

 35 KP  suplanuotas pelkės Š. Ta pelkė išdžiūvusi. Liko sausapelkė duobės 

viduryje. Šiauriau esanti pelkė dalinai išdžiūvusi. Jos P gale nėra pelkės, o tik 

atvira duobė. Siūlau pakeisti 35 KP legendą – pietinės duobės Š galas (esamoje 

legendoje pelkę siūlau pakeisti į duobę simbolis 1.12)

 106 KP legenda yra laukymėlė. Žymima apskritimu su taškeliais (ne rombu) 

simbolis 4.4 Pagal IOF nustatytus KP legendų standartus.

 55 KP pelkės P galas išdžiūvęs. 55 kortelę panešiau į ŠV, kur dar likusi 

sausapelkė. Punkto vietoje yra plotelis balto miško, kurį reikėtų pažymėti. 55 

KP legenda- pelkės P galas.



Trasų planavimas, legendos

 Sprintas 

 Vidutinė trasa 

 Ilga trasa

 Estafetės

1. Apibūdinimas

2. Trasos planavimo ypatumai

3. Žemėlapis

4. Nugalėtojo laikas



Sprinto arenos planas



Sprinto pirmas ratas



Sprinto antras ratas



Sprinto karantinas - prestartas



Trasų planavimas, legendos

 Sprintas 

 Vidutinė trasa 

 Ilga trasa

 Estafetės

1. Apibūdinimas

2. Trasos planavimo ypatumai

3. Žemėlapis

4. Nugalėtojo laikas



Starto zonos įrengimo pavyzdys



Trasų planavimas, legendos

 Sprintas 

 Vidutinė trasa 

 Ilga trasa

 Estafetės

1. Apibūdinimas

2. Trasos planavimo ypatumai

3. Žemėlapis

4. Nugalėtojo laikas



Starto protokolai

 Startas gali būti:
PAVIENIS, kai visi tos pačios grupės dalyviai vienas po kito startuoja vienodais 

laiko tarpais 

BENDRAS, kai visi vienos ar kelių grupių dalyviai startuoja kartu 

PERSEKIOJIMAS, kai dalyviai startuoja po vieną, tačiau jų starto laikai ir 

intervalai nustatomi priklausomai nuo rezultatų ankstesnėse varžybose

Atkreipti dėmesį starto protokolų sudarymo taisykles, terminus ir reikalavimus.  



Rezultatai

 Rezultatų nustatymas (eiliškumas, terminai, turinys) aprašomas taisyklėmis.  

Preliminarūs, galutiniai (oficialūs) rezultatai.

 Skundai, protestai.

 Rezultatų pateikimo formos:

Gyvai – ekranuose, internete

Spausdinti varžybų centre.



Ceremonijos

 TAISYKLĖS apie apdovanojimus:

 Organizatoriai turi surengti tinkamą prizų įteikimo ceremoniją.

 Vyrų ir moterų prizai turi būti ekvivalentiški.

 Estafečių komandos kiekvienas narys turi gauti atitinkamą apdovanojimą.

 Visose varžybose nugalėtojai ir prizininkai gali būti apdovanojami     

 Organizatorių (vykdytojų) ir rėmėjų įsteigtais prizais.



Komentavimas

Su komentavimu ar be?
 Komentavimas privalomas pagal konkurso sąlygas;

 Nulemia varžybų biudžetas;

 Reikalavimai ir įranga komentavimui.



Varžybų patarėjo darbas varžybų metu

1. Varžybų patarėjas nėra teisėjas

2. Trasų kontrolė. 

3. Startas.

4. Žiuri

5. Finišas

6. Rezultatai

7. Ceremonijos



KP sprinte

 1

49



Varžybų patarėjo darbas varžybų metu

1. Varžybų patarėjas nėra teisėjas

2. Trasų kontrolė. 

3. Startas.

4. Žiuri

5. Finišas

6. Rezultatai

7. Ceremonijos



Žemėlapių perdavimas estafetėse



Antras etapas



Skundų ir protestų nagrinėjimo tvarka, varžybų žiuri

 Skundas

 Varžybų dalyviai, komandų vadovai ir kiti varžybose dalyvaujantys asmenys gali pareikšti skundą dėl šių taisyklių 
nesilaikymo, iš varžybų vykdytojų arba dalyvių pusės, varžybų vykdytojų neteisėtų reikalavimų ar neteisingai apskaičiuotų 
rezultatų.

 Skundas pateikiamas varžybų eigoje vyr.teisėjui raštu kaip įmanoma anksčiau, ne vėliau 30min. po fakto paaiškėjimo, 
atsiradus pirmai galimybei tą padaryti. Vyr. teisėjas per 15 min. turi apsvarstyti skundą ir pranešti jo autoriui raštu.

 Protestas

 Nesutikdami su vyr. teisėjo sprendimu, komandų vadovai, dalyviai ar kiti oficialūs asmenys gali raštu pateikti protestą 
varžybų patarėjui (nesant varžybų patarėjo – vyr. teisėjui). Protestas turi būti pateiktas per ne vėliau nei 15 minučių po vyr. 
teisėjo atsakymo į skundą.

 Žiuri priimtas sprendimas išdėstomas raštu ir, supažindinus su juo protestuojantį, kartu su protestu prisegamas prie varžybų 
ataskaitos

 Už skundo teikimą mokesčio nėra. Už protesto teikimą imamas 20 eurų mokestis. Mokestis yra grąžinamas, jei žiuri 
pripažįsta protesto pagrįstumą.

 Žiuri

 Varžybų metu gautiems protestams nagrinėti, varžybų organizatoriai skiria žiuri, kurią sudaro 3 asmenys, turintys OS 
varžybų organizavimo patirties. 

 Žiuri sprendžia protesto likimą balsų dauguma, esant visiems jos nariams. Žiuri nagrinėja protestus varžybų metu iki 
varžybų apdovanojimų. Jei vienas iš žiuri narių galimai yra šališkas arba negali dalyvauti protesto nagrinėjime, 
varžybų organizatoriai privalo surasti žmogų jam pakeisti.

 Žiuri sprendimai galutiniai ir privalomi varžybų dalyviams bei vykdytojams



COMPLAINT/PROTEST FORM FOR IOF ORIENTEERING EVENTS

Name of Event: 

Venue: Date:

1. Details of the Complaint

Signed: Name (Capitals): Time: Date:

Position: Federation:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Organiser’s Decision on the Complaint (with reasons)

Signed: Name (Capitals): Time: Date:

Position: Federation:

--------------------------------------

3. Details of the Protest against the Organiser’s Decision

Signed: Name (Capitals): Time: Date:

Position: Federation:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jury’s Decision on the Protest (with reasons) 

Signed: Name (Capitals): Time: Date:

Position: Federation:



Varžybų ataskaita

 Ataskaitas teikia varžybų patarėjas ir važybų vykdytojas.

 Varžybų patarėjo ataskaita, su nurodytais taisyklių pažeidimais, svarstoma

 artimiausiame LOSF Prezidiumo posėdyje.

 Ne vėliau kaip per savaitę LOSF organizuojamų varžybų vykdytojai LOSF 

internetu turi pateikti ataskaitą su varžybų rezultatų protokolu ir žemėlapių su 

M/V trasomis elektronines bylas.

 Pagal sutartį su organizatoriumi.



IOF varžybų patarėjo licencijos gavimo schema

 Reikalavimai IOF licencijuotam varžybų patarėjui:

 Būti aktyviu ir patyrusiu orientacininku

 Rungtyniauti ne tik savo šalies, bet ir užsienio varžybose

 Trijų metų laikotarpyje būti sėkmingai kontroliavus ar organizavus 
nacionalines ar tarptautines varžybas

 Mokėti anglų kalbą

 Dalyvauti IOF varžybų patarėjų seminare

 Būti susipažinus su:

 Competition Rules for Foot Orienteering Events.

 International Specification for Orienteering Maps. 

 International Specification for Sprint Orienteering Maps.

 IOF Control Description. 

Licencijuotus varžybų patarėjus IOF kviečia kontroliuoti įvairias tarptautines 
varžybas, skiria tarptautinių varžybų žiuri nariais. Tik licencijuotas kontrolierius 
gali būti paskirtas WRE varžybų kontroliavimui.


