2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte
čempionatas bendro starto trasoje
INFORMACIJA NR.1
2022 m. liepos 31 d.

Rengėjai
Varžybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Varžybas vykdo orientavimosi sporto klubas “Apuokas”
Varžybų direktorius: Skirmantas Ramoška
Varžybų vyr. teisėjas: Gediminas Ranonis
Žemėlapio autoriai: Egidijus Kukenys, Audrius Smilgius
Trasų planuotojas: Donatas Lazauskas
Sekretorius: Aidas Barkauskas
LOSF varžybų patarėjas: Aurimas Murėnas
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. spalio 1 d.
Varžybų vieta: Šilėnų miškas, Vilniaus rajonas (Neries regioninis parkas).
Varžybų centro nuoroda: https://goo.gl/maps/hvWtWcJGtnYD36XV7
Programa:
10:30 - 11:30 Atvykimas, registracija (varžybų centre)
11:30 Atidarymas
12:00 Startas
14:30 Apdovanojimas

Varžybų vietovė ir žemėlapis
Vietovė vidutiniškai ar labai kalvota (aukščio skirtumas tarp žemiausio ir
aukščiausio taško 110 m). Pietinėje dalyje – status Neries šlaitas su įvairaus
gylio ir ilgio griovomis. Šiaurinėje dalyje – moreninis reljefas su vidutinio
dydžio kalniukais, duobėmis bei jų šlaitais. Pelkių mažai, dalis jų apaugusios
dilgėlėmis. Vietovės vakaruose palei upelį randami bebrų veiklos pėdsakai –
nedidelės užtvankos, tvenkinukai ir išvartyti medžiai. Vyrauja vidutinis
praeinamumas su lazdynų pomiškiu, pasitaiko dilgėlių. Vidutinis kelių, takelių
ir proskynų tinklas. Proskynos ir mažesni takai apaugę žole ir sunkiau
pastebimi.
Žemėlapis: Šilėnų miškas, sudarytas 2021 m. Mastelis 1:10000, tarp
horizontalių 5 m.
Senesni žemėlapiai:
https://maps.trails.lt/#m/@54.745334,25.059171,14/silenu-miskas-2016
https://maps.trails.lt/#m/@54.745334,25.059171,14/silenu-miskas-1997
Dalyviai
Lietuvos čempionatuose gali dalyvauti ir kovoti dėl nugalėtojo vardo visi LOSF
licenciją turintys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsienio šalių piliečiai, kurie
yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2022 m. sausio 1 d. Visi kiti
dalyviai (neturintys LOSF licencijos ar netenkinantys reikalavimo dėl
gyvenamosios vietos deklaravimo), varžybose startuoja be konkurencijos.
Grupės
V/M, V/M 16, 18, 20, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Open 1, 2
(nekovoja dėl nugalėtojo vardo).
Trasos
Trasų ilgiai ir nugalėtojų laikai bus suplanuoti pagal galiojančius LOSF OS bėgte
varžybų taisyklių reikalavimus. Kontrolinis trasos įveikimo laikas - 3 val.
Rezultatų nustatymas
Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką. M/V, M/V 23 ir M/V 20
amžiaus grupių dalyviai startuoja bendrai, varžosi toje pačioje trasoje, dalyvių
rezultatai pateikiami bendrai, atskirai nurodant M/V 23 ir M/V 20 grupės
dalyvių užimtą vietą savo grupėse.

Pasižymėjimas
Varžybose naudojama bekontaktė SportIdent pasižymėjimo sistema. Dalyviai,
gali startuoti su nuosava SI kortele arba ją išsinuomoti iš varžybų vykdytojų. SI
kortelės (ne SIAC) nuomos mokestis varžybų dienai – 1 €.
Registracija
Paraiškos dalyvauti teikiamos DB Topas sistemoje: https://dbsportas.lt/lt/varz
iki 2022 m. rugsėjo 26 d. dienos imtinai. Vėliau registracija galima tik esant
paruoštiems žemėlapiams, numeriams ir kt.
Starto mokestis
Grupė

Mokestis (iki 2022-09-26)

Mokestis (po 2022-09-26)

V/M 16,18

5 eur

9 eur

V/M V,M,23,35,40,45,50,55,60

12 eur

18 eur

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

6 eur

10 eur

Open 1, 2

12 eur

15 eur

Apmokėjimas
Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Apuokas osk sąskaitą
(LT217180300007700916 Šiaulių bankas, kodas 71803) arba grynais varžybų
vietoje. Mokantiems pavedimu bus galimybė atsiskaityti po varžybų pagal
išrašytą sąskaitą.
Starto tvarka
Startas bendras. Dalyviai įleidžiami į starto zoną likus 5 minutėms iki starto.
GPS
Stipriausiems V/M, V/M 20,23 ir pasirinktinai kitų grupių sportininkams starto
zonoje bus išduodami 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 ar atsisakę GPS siųstuvo 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

Skirmantas Ramoška
865225229, vilniausketvirtadieniai@gmail.com
https://www.facebook.com/VilniausKetvirtadieniai
http://vilniausketvirtadieniai.lt

