
 

ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS ,,SAKAS“ 

 

Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato naktinėje trasoje ataskaita 

Varžybų data: 2021-03- 27 

Varžybų vieta: Pagėluvio miškas, Bubių sen., Šiaulių r. sav.  

Dalyvių registracijos pabaiga: 2021-03-22 

Dalyvių skaičius: 99 

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų 

nuostatais ir reikalavimais LOSF varžybų rengėjams.  

KOMANDA 

Varžybų direktorius – Mantas Gaupšas 

Vyr. teisėjas – Daugirdas Stonys 

Sekretorius  - Gvidas Rūkas 

Distancininkas – Mindaugas Nakvosas 

Patarėjas – Gintautas Valauskas 

Komentatorius – Arūnas Šatas 

PARENGIAMASIS LAIKOTARPIS 

• 2020 m. gruodis – suderinta varžybų centro vieta 

• 2021 m. kovo mėn. pradžia -  suderinta su visomis institucijomis ir gautas leidimas 

organizuoti renginį.  

 

 



ŽEMĖLAPIS 

Mastelis, horizontalės aukštis 1:10 000, H 2,5 m 

Pavadinimas Pageluvis 

Autorius Saulius Kireilis 

Koreguotojai Svajūnas Ambrazas, Daugirdas Stonys, 

Mindaugas Nakvosas, Paulius Vidžiūnas 

(paskutinės korekcijos 2021-03-17) 

Sudarymo data 2020 m. gruodis – 2021 m. kovas 

Spauda Lazerinis 

Popieriaus tipas Neplyštantis popierius 

 

VARŽYBŲ INFORMACIJA 

Biuletenis Nr. 1 2021-02-10 

Biuletenis Nr. 2 2021-03-15 

Biuletenis Nr. 3 2021-03-25 

Papildoma informacija Osport.lt bei Facebook renginio paskyroje 

 

TRASŲ PLANAVIMAS 

Planuojant trasas siekta užtikrinti skaidymų įvairovę, išnaudoti reljefo formas bei teritorijos 

įvairovę. Siekta, kad trasų įveikimo laikas atitiktų taisyklių reikalavimus; galimi nukrypimai (į 

ilgesnę pusę) suderinti su patarėju. Iš viso trasose suplanuoti 38 punktai.  

Trasų ilgiai atitiko varžybų rekomendacijas ir dalyviai panašiai užtruko pagal rekomenduojama 

laiką. Pzv: elito rekomendacija 55 – 60 min. 1 vietos rezultatas 60 min. 

TRASŲ PARENGIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Kontrolinių punktų vietos žymėtos vietovėje iš anksto naudojant perfo kortas su punkto numeriu. 

Perfo kortų vieta patikrintos dviejų skirtingų žmonių bei varžybų patarėjo. Trasų komanda –5 

asmenys. Punktai statomi zonomis, pastatę zonas statytojai susikeičia zonomis, patikrina punktų 

pastatymą ir sužadina stoteles. 



TRASŲ PARAMETRAI 

Grupė Trasos ilgis KP skaičius Sukilimas 

V, V-23,V - 20 10,1 km 27 285 m. 

M, M – 23, M - 20 7,1 km 20 180 m. 

V - 18 7,2 km 19 195 m. 

M -18 6,0 km 16 160 m. 

V - 16 5,8 km 15 145 m.  

M - 16 5,0 km 13 110 m. 

 

DALYVIAI 

2021 m. kovo 2 d. LOSF prezidiumas priėmė sprendimą organizuoti LČ naktinėje trasoje V/M 16, 

18, 20, 23 bei V/M amžiaus grupėse ribojant V/M 16 grupės amžių (2005 - 2007 m. gim.) bei V/M 

(ne vyresni nei 1972 migimo.). Varžybos rengiamos tik aukšto meistriškumo grupėse.  

STARTAS 

M/V  16, 18, 20, 23, M/V grupių dalyviai  startavo bendru startu. Į starto koridorių dalyviai buvo 

kviečiami prieš 3 min. Starto vietoje buvo galimybė palikti rūbus. Starto zonoje dėl COVID – 19 

situacijos buvo padaryti didesni atstumai tarp dalyvių.  

Starto laikai 

V, V – 20, 23, M, M – 20, 23 20:00 

V- 18, M -16 20:10 

M- 18, V -16 20:15 

 

FINIŠAS 

Dėl bendro starto, finišo koridorius įrengtas. Finišo zonoje dėl COVID -19 situacijos vanduo  

dalyviui buvo tiekiamas buteliukuose. Kortelės nuskaitymas be kontakto ir iškart finišavus jokių 

trikdžių nekilo. Rezultatus buvo galima stebėti prie sekretoriato pakabintame ekrane. Rezultatus 

buvo galima tiesiogiai stebėti per dbtopas.lt, GPS transliaciją - per otracker.lt sistemą. Po varžybų 

GPS negavę V ir M grupių dalyviai turėjo galimybę susikelti savo prabėgimus į sistemą. 



VARŽYBŲ CENTRAS 

Varžybų centro infrastruktūra: 2 biotualetai, registracija, informacinis stendas, rezultatų ekranas, 

rėmėjų vėliavos, medicinos punktas.  

GPS transliacija –15 stipriausių vyrų ir 5 stipriausios moterys (pagal starto protokolus).  

COVID-19 INFORMACIJA 

Varžybose buvo draudžiama dalyvauti asmenims, kurie jaučia peršalimo ar kitų ligų simptomus. 

Varžybų centre iki starto ir po starto visiems dalyviams ir teisėjams privalomas kaukių dėvėjimas. 

Siekiant išvengti būriavimosi buvo prašoma starto mokesčius apmokėti pavedimu. Starto zonoje 

tarp dalyvių palikti didesni tarpai. Finišo zonoje  vanduo kiekvienam dalyviui buvo tiekiamas 

buteliukuose. Apdovanojimų ceremonijos metu dalyviai  patys pasiėmė apdovanojimus.    

 

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA 

Apdovanojimų ceremonija surengta po 30 minučių nuo nugalėtojų finišo. Siekiant mažesnio 

kontakto, dalyviai turėjo patys pasiimti apdovanojimus.  Visi dalyviai apdovanoti LOSF medaliais 

bei varžybų rėmėjo dovanomis.  Apdovanojimų ceremonijos pabaigoje vyko S-Sportas konkursas.  

Prizininkai: 

V grupės prizininkai:  

1) Gvildys Jonas Vytautas – 1:00:07  

2) Alminas Rimvydas – 1:04:00 

3) Aleliūnas Vilius – 1:04:08 

M grupės prizininkės 

1) Paužaitė Sandra – 53:18 

2) Valaitė Indrė - 1:03:31 

3) Kutkaitė Aušrinė – 1:03:43 

 

 

 



RĖMĖJAI 

S-Sportas, Restoranas šeimoms ir svečių namai ,,Baltas gandras“. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Žemėlapiai su M/V trasomis pdf formatu.  

2. Varžybų rezultatų protokolai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubo prezidentas                                                                                         Daugirdas Stonys 
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