2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte
Čempionatas naktinėje trasoje
BIULETENIS NR.1
2022 m. kovo 6 d.

Rengėjai
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Varžybas vykdo Prienų m. sporto klubas „Šilas“
Varžybų direktorius: Zenonas Radzivonas
Varžybų vyr. teisėjas: Audrius Deltuva
Žemėlapio autorius: Saulius Kireilis, Devis Žilovas
Trasų planuotojas: Saulius Kireilis
Sekretorius: Gvidas Rūkas
LOSF varžybų patarėjas: Rimas Jovaišas
Varžybos vykdomos vadovaujantis 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatų
nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis
orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF varžybų
rengėjams.
Laikas, vieta ir programa
Varžybų laikas: 2022 m. balandžio 9 d.
Varžybų vieta: Giraitiškių miškas, Prienų rajonas.
Varžybų centro koordinatės: 496021, 6052299 (LKS)
54.607237, 23.938415 (WGS)

Programa:
Šeštadienis, balandžio 9 d.
19:00 – 20:00 Atvykimas, registracija
20:30 Varžybų a<darymas
21:00 Pirmųjų dalyvių startas
22:30 Apdovanojimai
Dalyviai
Varžybose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi LOSF licenciją,
varžosi dėl čempionato nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo
gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2022 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat
gali konkuruoc dėl čempionato nugalėtojų vardų. Visi kic sporcninkai
dalyvauja be konkurencijos. Lietuvos piliečiai, kurie nėra deklaravę
savo narystės OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie nėra LOSF
nariai, gali įsigyc LOSF licenciją ir visose čempionato trasose konkuruoc dėl
čempionato nugalėtojų vardų.
Grupės
M/V, M/V 16, 18, 20, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
Registracija
Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: hips://dbsportas.lt/lt/varz
Registracija vykdoma iki 2022 m. balandžio 04 d. dienos imcnai. Po šios datos
registracija galima ck esant galimybei, t.y. laisvų starto minučių protokolo
priekyje, paruoštų žemėlapių, numerių ir kt.

Varžybų vietovė ir žemėlapis
Varžybų rajonas – Prienų šilo centrinė dalis, šiaurėje apimanti Drubengio
upelio šlaitus, pietuose – lygesnius rajonus. Reljefo formos smulkios, vidutinės
ir stambios. Drubengio upelio šlaitai iki 40 m aukščio, kai kur labai statūs.
Pietinėje dalyje esanti vietovė vidutiniškai raižyta.
Miškas spygliuočių, gero, vidutinio ir blogo bėgamumo. Kai kur Drubengio
šlaitai privirtę medžių ir sunkiai pereinami. Pietinėje dalyje vyrauja parkiniai
pušynai ir vidutinio bėgamumo miškas. Kelių, proskynų ir takų tinklas vidutinio
tankumo. Žemėlapis atnaujintas 2022 m. pavasarį, panaudojant naujausius
lazerinio žemės paviršiaus skanavimo taškų duomenis. Sudarytojai: S. Kireilis ir
D. Žilovas.
Mastelis 1: 10 000, horizontalės kas 2,5 m.
M/V65+ grupėms M 1:7500.
Senas žemėlapis:
https://dbtopas.lt/takas/zmlp/losf1412_20140730202139.gif bei
https://dbsportas.lt/lt/zmlp/846

Rezultatų nustatymas
Grupių M/V 20, 23 ir M/V dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių
rezultatai pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 20, 23
dalyvio, kurią vietą jis užėmė savo grupėje. Šių grupių sporcninkai pretenduoja
į apdovanojimus ir elito grupėje.
Numatomi nugalėtojų laikai pagal orientavimosi bėgte varžybų taisykles.
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/OS-begte-taisykles2022v1-2.pdf
Kontrolinis trasos įveikimo laikas – 2.5 val.
Pasižymėjimas
Atsižymėjimas vykdomas elektronine SPORTident AIR+ sistema. Taip pat
dalyviai galės dalyvauc su įprascnėmis SPORTident kortelėmis. Dalyviai,
neturintys SIAC kortelių, galės jas išsinuomoc varžybų sekretoriate. Nuomos
mokescs – 1.5€. Už pamestą SIAC kortelę dalyviai sumoka jos kainą pagal
galiojančius įkainius.
Mokesčiai
Užsiregistravus, tačiau nestartavus starto mokescs nėra grąžinamas.
Grupė

Mokestis (iki 2022-04-04)

Mokestis (po 2022-04-04)

M/V 16,18

5 eur

9 eur

M/V, M/V 35,40,45,50,55,60

12 eur

18 eur

M/V 20, 23, 65,70,75,80, 85

6 eur

9 eur

Apmokėjimas
Apmokėti galima grynais varžybų vietoje arba pavedimu:
Informacija mokant pavedimu:
Organizacija: Orientavimosi sporto klubas „Šilas“
Įmonės kodas: 300609431
Adresas: Basanavičiaus 14, Prienai
A/s Nr. LT077300010098032980, Swedbank AB
Starto tvarka
M/V, M/V 16, 18, 20, 23 grupių dalyviai startuoja bendru startu. Kitų grupių
dalyviai startuoja pagal jam paskirtą laiką. Dalyvis įleidžiamas į starto zoną
likus 3 minutėms iki starto. Grupės starto
intervalas – 2 min.
GPS
Stipriausiems M/V 20, M/V 23 bei M/V grupių sportininkams starto zonoje
bus pritvirtinti GPS siųstuvai.
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.
Visi dalyviai privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu.
Sportininkai startuojantys be dalyvio numerio bus diskvalifikuojami.
V/M grupės sportininkai, čempionato varžybose privalo startuoti bei
dalyvauti oficialiose ceremonijose tik su savo klubo, sporto mokyklos
arba neutralia apranga (ant aprangos tik aprangos gamintojo logotipai).
Lietuvos rinktinės, kitų šalių klubų, rinktinių, sporto klubų (ne LOSF
narių) aprangas dėvintys sportininkai yra diskvalifikuojami.
Čempionato dalyviai registruodamiesi sutinka, kad jų vardas, pavardė,
gimimo metai, komanda ir rezultatai bus skelbiami varžybų registracijos
puslapyje https://dbsportas.lt/lt/varz 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
Audrius Deltuva – audriusdel@gmail.com , +37068582415

