
2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų
dviračiais čempionatas bendro starto bei sprinto

rungtyje

INFORMACIJA NR.1
2022 m. balandžio 28  d.

Organizatorius
Lietuvos orientavimosi sporto federacija.

Rengėjai
OSK „O! Klaipėda”
varžybų direktorius J.Liubinskas,
varžybų vyr. teisėjas A.Servuta,
Sekretorius M.Totilas,
Trasų viršininkas R.Tėvelis,
LOSF patarėjas:

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2022 m. Lietuvos OSKD čempionatų
nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis
orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF varžybų
rengėjams.

Data
2022 m. gegužės 28 - 29 d.

Programa
2022 m. gegužės 28d. (šeštadienis)
13:00 – 14:30 Atvykimas ir registracija varžybų centre,
14:30 Čempionato atidarymas,
15:00 Bendro starto rungties startas,
17:00 Planuojami apdovanojimai

2022 m. gegužės 29d. (sekmadienis)
09:00 – 10:00 Atvykimas ir registracija varžybų centre,
10:30 Sprinto startas,
12:30 Planuojami apdovanojimai

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-kalnu-dviraciais-cempionatu-nuostatai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-kalnu-dviraciais-cempionatu-nuostatai.pdf


Vieta
Bendras startas: Juodkrantė.
Varžybų arena – https://goo.gl/maps/EF4NRUJzoYKb42ES7
Sprintas: Melnragė.
Varžybų arena – https://goo.gl/maps/4AGJQVYHAhrNt2n27

Amžiaus grupės ir dalyviai
DM/DV, DM/DV 12,14, 17, 20, 23, 40, 50, 60, 70

Kontrolinis laikas
Bendras startas: 3 val. Sprintas: 1,5 val.

Pasižymėjimas
LOSF organizuojamose varžybose naudojama ilgo nuotolio 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 €.

Mokesčiai

Grupė Mokestis už 1 rungtį
(iki 2022-05-23 23:59)

Mokestis už 1 rungtį
(nuo 2022-05-24)

DM/DV 12, 14, 17, 20 6 € 9 €

DM/DV, 23, 40, 50, 60, 70 14 € 18 €

Apmokėjimas
Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu www.dbsportas.lt sistemoje
arba pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą arba grynais pinigais varžybų vietoje.

Informacija mokant pavedimu:
Orientavimosi sporto klubas “O! Klaipėda”
Įmonės kodas 303393946
Paysera, a/s LT843500010002127477

Apdovanojimai
Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams (1 vieta) suteikiami 2022 m. Lietuvos
OS čempionų vardai. Visi prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais. DM/DV

https://goo.gl/maps/EF4NRUJzoYKb42ES7
https://goo.gl/maps/4AGJQVYHAhrNt2n27
http://www.dbsportas.lt


grupėse 4-6 vietas užėmę sportininkai apdovanojami atminimo žetonais. DM/DV
12, 14, 17, 20 amžiaus grupių čempionų treneriai apdovanojami atminimo
žetonais. Apdovanojimai įteikiami tik apdovanojimuose asmeniškai
dalyvaujantiems sportininkams. Ant apdovanojimų pakylos negalima lipti
pašaliniams asmenims, išskyrus prizininkus bei jų trenerius. Ant apdovanojimų
pakylos draudžiama su savimi turėti vaikus, naminius gyvūnus, kitus daiktus.

Registracija
Internetu www.dbsportas.lt, iki 2022m. gegužės 23 d. 23:59 val. Vėliau - esant
laisvoms vietoms.
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 tvarka
Lietuvos čempionato bendro starto trasoje startas tos pačios grupės dalyviams
yra tuo pačiu laiku bendras.
Sprinto rungties varžybose kiekvienos grupės dalyvis startuoja pagal jam
paskirtą laiką. Dalyvis įleidžiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto.
Sprinto rungties starto intervalas – 1 min.

GPS
Stipriausiems DV/DM 20, DV/DM 23 bei DV/DM grupių sportininkams starto
zonoje bus pritvirtinti GPS siųstuvai.

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.

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


● 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.

Kontaktai

Justinas Liubinskas, justinas@oklaipeda.lt, +37061493982
www.oklaipeda.lt

mailto:justinas@oklaipeda.lt
tel:+37061493982
http://www.oklaipeda.lt

