
 
 
 
 

 

2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas 

vidutinėje trasoje 
 

Biuletenis Nr.1 

2022 m. kovo 28  d. 

 

Organizatorius 
 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija. 

 

Rengėjai 

 

OSK „Saulė“. 

Varžybų direktorius - K.Abramikas. 

Varžybų vyr. teisėjas - J.Karnavičius. 

Sekretorius - G.Rūkas. 

Trasų viršininkas - G.Kvietkus. 

LOSF patarėjas - D. Balčiūnas. 

 

Varžybų data 

2022 m. balandžio 30 d.  

 

Programa 
12:00 – 13:00 Atvykimas ir registracija varžybų centre, 

13:30 Čempionato atidarymas, 

14:00 Pirmųjų dalyvių startas 

17:00 Planuojami apdovanojimai 

  



 
 
 
 

 

Vieta 

 

Dirkliškių miškas, Trakų raj. savivaldybė. 

Varžybų arena – Jerubių g. Grigiškių seniūnija, Vilnius. 

54.662047, 25.095583 (WGS) 

54° 39' 43.37", 25° 5' 44.1" (WGS) 

570683, 6058949 (LKS)  

 

Varžybų žemėlapis, vietovė 

 

Sudarytas 2021 - 2022 m.,  

Mastelis 1:10000. M/V 12, 14, M/V 55 ir vyresniems mastelis 1:7500,  

horizontalės kas 2,5m. Žemėlapio autorius G.Kvietkus.  

 

Žemėlapio ribos – Grigiškės, Naujasis Lentvaris, Maciuliškės, Vokės upė. 

Miškas - daugumoje lapuočiai - brandūs ąžuolynai, klevynai ir alksnynai. 

Dalis miško – vidutinio bėgamumo pušynai su lapuočių pomiškiu. 

Reljefas -Vokės upės šlaitai apie 50m, didžiausias perkritimas 65m. 

Rytinė dalis- statūs šlaitai su daugybe griovelių. 

Vakarinė dalis - lėkštesni šlaitai su didelėmis raguvomis ir lomomis. 

Pietinė dalis - didelės pelkės ir mažų pelkučių masyvas. 

Proskynų nėra, kelių tinklas tankus. 

 

Žemėlapis šioje vietovėje sudarytas pirmą kartą. 

 

Taisyklės 

 

Varžybos vykdomos laikantis Lietuvos orientavimosi sporto bėgte taisyklių 

(galiojanti 2022 m. kovo 1 d. redakcija),  2022 m. Lietuvos OS bėgte 

čempionatų nuostatų, 2022 m. Lietuvos OS bėgte vaikų, jaunučių, jaunių 

čempionatų nuostatų. 

Varžybų dalyviai privalo būti susipažinę su minėtomis taisyklėmis 

ir nuostatais ir griežtai jų laikytis. 

  

https://www.google.lt/maps/place/54%C2%B039'43.4%22N+25%C2%B005'44.1%22E/@54.6620501,25.0933943,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc4df7fc049967bfe!8m2!3d54.662047!4d25.095583


 
 
 
 

 

Amžiaus grupės ir dalyviai 

 

Varžybos vykdomos grupėse: 

Moksleivių: M/V 12, 14, 16, 18. 

Suaugusiųjų: M/V, M/V 20,  23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 

Lietuvos čempionato vidutinės trasos varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos 

piliečiai, turintys LOSF licenciją, atstovaudami OS klubus, sporto organizacijas 

arba individualiai. Dalyvių skaičius neribojamas. 

Vidutinėje trasoje Lietuvos piliečiai, turintys LOSF licenciją, varžosi dėl 

čempionatų nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo 

gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2022 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat 

gali konkuruoti dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Kiti ne Lietuvos piliečiai 

dalyvauja be konkurencijos. 
  

Kontrolinis laikas 

Planuojami nugalėtojų laikai: 

MV 12-14 20-25 min. 

MV 16-18, 45-85 25-30 min. 

MV20-23, MV, 35-40 30-35 min. 
 

Kontrolinis laikas - 2 val. 

 

Apdovanojimai 

 

Kiekvienos amžiaus grupės  nugalėtojams (1 vieta) suteikiami 2022 m. Lietuvos 

OS čempionų vardai. 

M/V 12, 14, 16, 18 grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais ir 

diplomais, šių grupių nugalėtojų treneriai apdovanojami padėkos raštais. 

M/V 20 – 85 grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais, M/V 

grupės sportininkai, užėmę 4-6 vietas ir M/V 20 grupių čempionų treneriai 

apdovanojami atminimo žetonais. 

Apdovanojimai įteikiami tik asmeniškai apdovanojimuose  

dalyvaujantiems sportininkams. 

  



 
 
 
 

 

Registracija 

 

Internetu www.dbsportas.lt, iki 2022m. balandžio 25 d. 24.00 val. 

Registruodamiesi į varžybas dalyviai sutinka, kad jų ir jų komandos narių 

pavardės, vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų 

skelbiami www.dbsportas.lt tinklapyje. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi. 

Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš 

registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai 

skelbti minėtame tinklapyje. 
  

Starto mokestis 

 

Grupėms M/V 12, 14, 16, 18 – 5 Eur. 

Grupėms M/V 20, 23, 65+ – 6 Eur. 

Grupėms M/V 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – 12 Eur. 
 

Pavėlavę užsiregistruoti dalyviai, esant galimybei dalyvauti varžybose, moka du 

kartus didesnį starto mokestį. Varžybų dieną registracija negalima. 

 

Starto mokesčiai mokami iš anksto pavedimu į banko sąskaitą: 

Gavėjas: Orientavimosi sporto klubas „Saulė“ 

Įmonės kodas: 191861365 

Sąskaita: LT14 7044 0600 0160 3159 

Bankas: AB SEB bankas, banko kodas 70440. 

 

GPS 

 

Rengėjų nuožiūra dalis M/V  dalyvių turės neštis GPS imtuvus. Negražinusieji 

GPS imtuvų privalės rengėjams sumokėti imtuvo vertės baudą. 

  

http://www.dbsportas.lt/
http://www.dbsportas.lt/
http://www.dbsportas.lt/
http://www.dbsportas.lt/


 
 
 
 

 

Pasižymėjimas 

 

SportIdent sistema (SI AIR sistema veiks taip pat). Kortelės nuoma jos 

neturintiems – 1.5 Eur. Negražinus kortelės rengėjams mokama kortelės vertės 

bauda. 

 Automobilių parkavimas 

 

Automobilius bus galima parkuoti Grigiškių gyvenvietės gatvėse netoli varžybų 

arenos laikantis KET reikalavimų. 

 

Tualetai 

 

Varžybų arenoje. 

 

Kita 

 

Varžybos bus vykdomos remiantis tuo metu galiojančiais LR Vyriausybės 

reikalavimais dėl COVID-19 situacijos. 

Registruodamiesi į čempionatą, dalyviai tuo pačiu patvirtina, jog patys prisiima 

atsakomybę už savo sveikatą. Už moksleivių sveikatą atsako jų komandų 

vadovai. 
 

Informacija 

 

Tel. 8 618 11353 

osksaule@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Rėmėjai 

 

 


