
2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte
čempionatas  sprinto, sprinto estafečių bei 

eliminacinio sprinto  trasose

INFORMACIJA NR.1
2022 m. sausio 11 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 Trimakas
Trasų planuotojas: Rolandas Bačkys, Arūnas Saunorius, Kevinas Olišauskis
Sekretorius: Gintautas Keras
LOSF varžybų patarėjas: Ramūnas Pabrėža

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatų 
nuostatais, 2022 m. Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių orientavimosi sporto 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. birželio 11-12 d. 

Varžybų vieta: Šiaulių miestas 

Varžybų centras (sprintas ir eliminacinis sprintas)

Koordinatės: 55.933115, 23.316503

Varžybų centras (sprinto estafetės)

Koordinatės: 55.939980, 23.312976

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-begte-cempionatu-nuostatai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-begte-cempionatu-nuostatai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-OS-Cempionatas.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-OS-Cempionatas.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/OS-begte-taisykles-2022v1-2.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/OS-begte-taisykles-2022v1-2.pdf
https://goo.gl/maps/ndd36z6j3cnKecC86
https://goo.gl/maps/77SiWtZAmjGe9btf9


Programa:
Šeštadienis, birželio 11 d.
10:00 - 11:30 Atvykimas, registracija
11:30 Varžybų atidarymas
12:00 Lietuvos čempionato sprinto trasoje startas V/M grupėms
13:30 Lietuvos čempionato sprinto trasoje startas kitoms grupėms
18:00 Lietuvos čempionato eliminacinio sprinto trasoje startas 
19:00 Lietuvos čempionato sprinto bei eliminacinio sprinto apdovanojimai

Sekmadienis, birželio 12 d. 
11:00 Lietuvos čempionato mišrių sprinto estafečių startas
13:30 Apdovanojimai ir varžybų uždarymas

Varžybų vietovė ir žemėlapis

Šiaulių miestas. Centrinė miesto dalis netoli Šiaulių bulvaro. Vietovėje vyrauja 
įvairių tipų pastatai, yra keletas mokyklų bei darželių. Šiaurinė žemėlapio dalis 
apima Šiaulių m. centrinį parką, kuris buvo renovuotas 2021 m. 
Žemėlapis sudarytas 2021 m. gruodį. Mastelis 1:4000, horizontalės kas 2,5 m.  
Žemėlapio autorius: Gediminas Trimakas

Senas žemėlapis: https://dbsportas.lt/lt/zmlp/1643 bei 
https://dbsportas.lt/lt/zmlp/1525

Dalyviai

Sprinto čempionate su konkurencija gali startuoti Lietuvos Respublikos 
piliečiai, turintys LOSF licenciją. Mišriose sprinto estafetėse komandoje gali 
būti ne daugiau, nei 1 ne Lietuvos Respublikos pilietis, turintis LOSF licenciją 
ir deklaravęs savo narystę LOSF priklausančioje organizacijoje. Visi, kurie 
neturi LOSF licencijos, startuoja be konkurencijos.

Grupės

Sprintas: V/M, V/M 12, 14, 16, 18, 20, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 85. 
Mišri sprinto estafetė: VM, VM 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, 65, 180.
Eliminacinis sprintas: V/M

https://dbsportas.lt/lt/zmlp/1643
https://dbsportas.lt/lt/zmlp/1525


Trasos
Sprintas

Sprinto estafetės

Eliminacinis sprintas

● LČ eliminacinio (“knock out”) sprinto varžybų pusfinalyje naudojami 
pasirenkamo varianto arba kiti skaidymo metodai. 

● LČ eliminacinio (“knock out”) sprinto finale naudojamas pasirenkamo 
varianto skaidymo metodas. 

Rezultatų nustatymas 
Sprinto varžybose nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką. Grupių 
M/V 20, M/V 23 bei M/V dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių 
rezultatai pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 20 ir M/V 
23 dalyvio, kurią vietą jis užėmė savo grupėje. Šių grupių sportininkai 
pretenduoja į apdovanojimus ir elito grupėje. 
Sprinto estafetėse nugalėtojai nustatomi pagal paskutinio etapo sportininkų 
finišo linijos kirtimo eiliškumą.
Eliminacinio sprinto nugalėtojai nustatomi pagal sportininkų finišo linijos 
kirtimo eiliškumą.

Kontrolinis trasos įveikimo laikas
Sprinto trasoje visoms grupėms -  60 min
Mišriose sprinto estafetėse -  240 min (VM, VM12, VM14, VM16, VM18 
grupėms) bei 180 min (VM 35, VM 45, VM 55, VM65, VM180 grupėms)
Eliminaciniame sprinte - 40 min

Grupė Nugalėtojo laikas

V/M 12,14,16,18 12-15 min

V/M 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 12-15 min

V/M, V/M 23, V/M 20 12-15 min

Grupė Nugalėtojo laikas (etapo)

MV 12, 14, 16, 18 12-15 min

MV 35, 45,55,65,180 12-15 min

MV 12-15 min

Grupė Nugalėtojo laikas 

V/M 8-10 min



Registracija 
Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: https://dbsportas.lt/lt/varz Registracija 
vykdoma iki 2022 m. birželio 6 d. dienos imtinai. Po šios datos registracija 
galima tik esant galimybei, t.y. laisvų starto minučių protokolo priekyje, 
paruoštų žemėlapių, numerių ir kt.

Mokesčiai
Sprintas

Sprinto estafetės

Užsiregistravus, tačiau nestartavus, starto mokestis nėra grąžinamas.

Apmokėjimas
Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu www.dbsportas.lt sistemoje 
arba 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

Pasižymėjimas
Varžybose naudojama bekontaktė SportIdent pasižymėjimo sistema. Dalyviai, 
gali startuoti su nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš varžybų vykdytojų. 
Nuomos mokestis 1 varžybų dienai yra 1,5 €.

Grupė Estafetės etapas (iki 2022-06-06)

MV 12,14,16,18 5 eur

MV, MV 35, 45, 55, 180 12 eur

MV 65 6 eur

Grupė Mokestis (iki 2022-06-06) Mokestis (po 2022-06-06)

V/M 12,14,16,18 5 eur 9 eur

V/M 35,40,45,50,55,60 12 eur 18 eur

V/M 20, 65,70,75,80, 85 6 eur 9 eur

V/M, V/M 23 18 eur 27 eur

http://www.dbsportas.lt


Starto tvarka 

Asmeninėse sprinto varžybose kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam 
paskirtą laiką. Dalyvis įleidžiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Grupės 
starto intervalas – 1 min.
Sprinto estafečių varžybose kiekvienos grupės sportininkų startas bendras. 
Dalyviai įleidžiami į starto zoną likus 5 minutėms iki starto.
Eliminacinio sprinto varžybose gali startuoti po 12 geriausią laiką V/M grupėse 
sprinto varžybose parodžiusių sportininkų. Šie sportininkai suskirstomi į du 
pogrupius:
A pogrupis - nelyginės užimtos vietos LČ sprinto trasoje 
B pogrupis - lyginės užimtos vietos LČ sprinto trasoje

● Į finalą iš kiekvieno pogrupio patenka po 2 greičiausius dalyvius bei 
papildomi 2 sportininkai turintys geriausius laikus pogrupių varžybose 
(“lucky loser”). 

● Sportininkams parodžius vienodą laiką, jų užimtos vietos nustatomos pagal 
finišo linijos kirtimo eiliškumą.

●  Sportininkui atsisakius startuoti LČ eliminaciniame (“knock out”) sprinte 
įveikus kvalifikaciją, kiti žemesnes vietas užėmę sportininkai nėra kviečiami 
startuoti LČ eliminaciniame (“knock out”) sprinte. 

● Kvalifikacinėse varžybose sportininkams parodžius tą patį laiką jiems 
priskiriama vienoda užimta vieta. Po jų paliekamas toks laisvas vietų tarpas, 
kiek sportininkų parodė vienodą laiką. 

● Į eliminacinį (“knock out”) sprintą patenka visi vienodą laiką parodę 
sportininkai (iki 12 vietos). 

GPS 

Stipriausiems V/M  20, V/M 23 bei V/M grupių sportininkams starto zonoje bus 
pritvirtinti GPS siųstuvai. Atsisakius neštis GPS siųstuvą, sportininkas 
diskvalifikuojamas.

Apdovanojimai

Sprinto, eliminacinio sprinto bei sprinto estafečių  trasose, kiekvienos amžiaus 
grupės nugalėtojams (1 vieta) , estafetėse – komandoms nugalėtojoms (1 vieta) 
suteikiami 2022 m. Lietuvos OS čempionų vardai. Visi čempionatų prizininkai (1-3 
vietos) apdovanojami medaliais. M/V grupėse sprinto bei eliminacinio sprinto 
varžybose  4-6 vietas užėmę sportininkai apdovanojami atminimo žetonais. Sprinto 
varžybose M/V 12, 14, 16,  18, 20  amžiaus grupių čempionų treneriai 
apdovanojami atminimo žetonais. Apdovanojimai įteikiami tik apdovanojimuose 
asmeniškai dalyvaujantiems sportininkams. 



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 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

Partneriai


