
 
2021 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO SLIDĖMIS ČEMPIONATO  

SPRINTO ESTAFEČIŲ IR ESTAFEČIŲ 

 
INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 2 (2021-02-12) 

 
Lietuvos orientavimosi sporto federacija kartu su orientavimosi sporto klubu “Medeina” 

kviečia visus aukšto meistriškumo sportininkus į Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis 

čempionatą Kaune 
 

COVID-19 INFORMACIJA 

 
 Varžybose draudžiama dalyvauti asmenims, kurie jaučia peršalimo ar kitų ligų 

simptomus 

 Varžybų centre iki starto ir po finišo visiems dalyviams ir teisėjams privalomas nosį 

ir burną dengenčių kaukių dėvėjimas 

 Privaloma laikytis saugaus atstumo ir nesibūriuoti. 

 

Rengėjai 

 
Varžybas organizuoja: Lietuvos orientavimosi sporto federacija.  
Varžybas vykdo: Orientavimosi sporto klubas “Medeina” 
 
Varžybų direktorius – Aurimas Murėnas  
Žemėlapio autoriai – Saulius Kireilis, Aurimas Murėnas 

Trasų planavimas – Rimvydas Kutka  
Sekretorius – Jonas Gediminas Gvildys 

 
Varžybos vykdomos vadovaujantis 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis 

čempionatų nuostatais ir reikalavimais LOSF varžybų rengėjams.  
 

Laikas ir vieta 

 
Varžybų laikas: 2021 m. vasario 13 - 14 d. 

Vieta: Panemunės miško parkas, Kaunas. Prie “Tirjų mergelių tilto”.  

 

Varžybų centro koordinatės 54.892359, 23.966526 

 

Vasario 13d. 12 val. Sprinto estafetės (3 asmenys po 2 etapus (etapo nugalėtojo laikas 

~10min)) 

Vasario 14d. 12 val. Estafetės (3 asmenys po 1 etapą (etapo nugalėtojo laikas ~30min)) 

 

Į varžybų centrą lengviausia patekti nusileidus pėščiomis nuo tilto. 

Automobilių parkavimas Molo prekybos centro aikštelėje bei A. ir J. Gravrogkų gatvės 

priegose. 

   

Varžybų vietovė 

 

Vidutinio ir didelio raižytumo vietovė, nemažai vaikščiojančių po parką asmenų. 

Kelių tinklas tankus.  

Žemėlapio mastelis: 

sprinto estafetėms 1:5000, H 2,5m 

estafetėms 1:7500, H 2,5m 



 
 
 

ATVYKIMAS 

 

Parkuojantiems Molo ir Gravrogkų g. prieigose pateikimas per tiltą. 

Parkuojantiems Smetonos al. Prieigose patekimas TIK per viršutinį vakarinį taką.  

 

 

 

 

 



 

Trasų parametrai 

 

 Sprinto estafetė Estafetė 

V 2,5-2,55km 9-11kp 6,2km 20kp 

M 2,3-2,35km 9-11kp 5,1km 17kp 

V18 2,3-2,35km 9-11kp 5,1km 17kp 

M18 1,95-2,15km 7-8kp 4,3km 14kp 

Atstumai matuoti oro linija 

 

 

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 estafečių bei estafečių trasose: M, M18,  V, V18 
 

Rezultatų nustatymas 
 

Sprinto estafetės bei estafetės varžybose komandos užimtoji vieta nustatoma pagal 

paskutiniojo etapo sportininkų finišavimo eilę. Komandos, kurių dalyvio rezultatas 

anuliuotas kuriame nors estafetės etape, yra diskvalifikuojamos. 

 

Atsižymėjimas 
 

Atsižymėjimas vykdomas ilgo nuotolio elektronine SPORTident Si AIr sistema. Norintiems 

išsinuomoti Si Air kortelę suaugusiesiems – 2 €, moskleiviams – 1 €. Už pamestą kortelę 

dalyviai sumoka jos kainą pagal galiojančius įkainius. 
 

Registracija 
 

Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: Registracija vykdoma iki 2021 m. vasario 8 d. 

imtinai. 
 

Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 

organizatorių, mokamas pavedimu arba grynais.  

Paprastų SportIdent koretelių prašome neregistruoti, BŪTINOS SIAC kortelės 
 

Mokesčiai 
 

Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 

organizatorių, mokamas pavedimu arba grynais.  

  
Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amžiaus grupei 

nustatytą mokestį už kiekvieną asmenį: 
 

 
 
 
 



    Mokestis  
Amžiaus grupė   registruojantis iki  

    02.08  
     

M/V 18   6 eur / žmogus  

M/V    15 eur / žmogus  

 
Užsiregistravus, tačiau nestartavus, dalyvio mokestis nėra grąžinamas. 
 

SIAC kortelės keitimo mokestis – 2 € 
 

Apmokėjimas 
 

Dalyvio mokestis sumokamas registruojantis pavedimu į sąskaitą arba grynais varžybų 
centre. 
 

Informacija mokant pavedimu: 
 

Organizacija: Orientavimosi sporto klubas “Medeina” 

Įmonės kodas: 193223913  
Bankas: 70440 

Sąskaitos Nr.: LT89 7044 0600 0310 4436 

 

Starto tvarka 
 

Sprinto estafečių bei estafečių startas yra bendras. 

 

Sprinto estafečių grupių startavimo laikas: 

V 12:00 

M 12:03 
V18 12:06 

M18 12:06 

 
Eestafečių grupių startavimo laikas: 

V 12:00 

M 12:05 

V18 12:10 

M18 12:10 

Apdovanojimai 
 

Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis 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. 
 

Kontaktai 
 

Aurimas Murėnas +37060977251 okmedeina@gmail.com www.orienteering.lt 
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http://www.orienteering.lt/

