
2023 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte
čempionatas naktinėje trasoje

Informacija Nr. 3
2023 m. kovo 21 d.

Organizatorius

Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir Trakų raj. kultūros ir sporto
centras

Rengėjai

Varžybų direktorius - Vesta Aleliūnienė

Vyr. teisėjas - Vilius Aleliūnas

Trasų planuotojas - Rolandas Bačkys

LOSF varžybų patarėjas - Gediminas Ranonis

Žiuri nariai: Aurimas Murėnas, Donatas Mickus, Svajūnas Ambrazas

Varžybos vykdomos vadovaujantis 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatų
nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintomis
orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF varžybų
rengėjams.

Data ir vieta

Varžybų laikas: 2023 m. kovo 25 d.

Varžybų vieta: Valų miškas, Trakų raj.

Varžybų centro koordinatės: 54.695015, 25.045904 (WGS)

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/11/2023-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-begte-cempionatu-nuostatai_projektas.docx-1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/11/2023-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-begte-cempionatu-nuostatai_projektas.docx-1.pdf
https://goo.gl/maps/GxvZDCSmWPWYjCCs6


Varžybų centras

Varžybų centras bus įsikūręs netoli kelio Moluvėnai (A1) Stirniai plačioje
elektros linijų proskynoje. Atstumas nuo lengvųjų automobilių stovėjimo
aikštelės iki varžybų centro apie 200 m. Apšilimas galimas tik palei
Stirnių plentą bei apšilimo žemėlapyje, kurį galima pasiimti registracijoje.

Programa

Šeštadienis, kovo 25 d.
17:30 – 19:00 Atvykimas, registracija
19:00 Varžybų atidarymas
19:30 Pirmųjų dalyvių startas
21:30 Apdovanojimai



Varžybų vietovė ir žemėlapis

Svarbu!
1.Miške yra daug traktoriaus provėžų (valksnų), kurios atsiradę po miško
valymo darbų. Žemėlapyje jos pažymėtos, tačiau vietovėje, ypatingai
tamsiu paros metu, daug kur prastai matomos.

Grigiškių miškas greta Neries upės, Trakų moreninio kalvyno dalis. Vietovė
vidutiniškai raižyta, vyrauja vidutinės ir smulkios reljefo formos daugiausia
glaciogeninės kilmės. Gausu termokarstinės kilmės įdubų, taip pat erozinių
darinių didesnių ir mažesnių griovų. Šlaitai iki 25 m, pakilimas per žemėlapį 35
m. Pabarstyta nemažai akmenų. Vietovės miškingumas ~90%. Vyrauja mišrus
miškas, daugiausia pušynas su ąžuolų ir drebulių priemaiša, kai kur su
lazdynų, sauskrūmių, ievų pomiškiu. Miškas įvairaus bėga mumo, vietomis yra
sunkiai įveikiamų vėjavartų. Gruntas minkštas, kai kur bėgamumą sunkina po
miško valymo darbų paliktos šakos. Vietovėje gausu hidrografinių objektų:
telkšo keli ežerai, įvairaus dydžio ir praeinamumo pelkės, išdžiūstantys upeliai.
Pelkės labai vandeningos. Maždaug 5% vietovės užima urbanizuota zona.
Kelių tinklas vidutinio tankumo, proskynų tinklas netaisyklingas.

Žemėlapis : „Valai“, mastelis V/M55 bei vyresnėms grupėms - 1:7500, kitoms
grupėms - 1:10 000, horizontalės kas 2,5 m.
Žemėlapio formatas: SRA4 (225x320 mm)
Žemėlapis atspausdintas ant vandeniui atsparaus popieriaus.
Sudarytas 2022 m., atnaujintas 2023 m. vasarį.
Sudarytojas Edvardas Baleišis
Senas žemėlapis: https://maps.trails.lt/maps/valai-2022.jpg

https://maps.trails.lt/maps/valai-2022.jpg


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 2023 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją,
taip pat gali konkuruoti dėl čempionato nugalėtojų vardų. Visi kiti sportininkai
dalyvauja be konkurencijos. Lietuvos piliečiai, kurie nėra deklaravę
savo narystės OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie nėra LOSF
nariai, gali įsigyti LOSF licenciją ir visose čempionato trasose konkuruoti dėl
čempionato nugalėtojų vardų.

Grupės

M/V, M/V 16, 18, 20, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, Open 1,
Open2

Trasų parametrai

Grupė Ilgis KP Grupė Ilgis KP

V, V20, V23 9,2 km 29 KP M, M20, M23 6,2 km 19 KP

V16 4,9 km 18 KP M16 4,0 km 14 KP

V18 6,4 km 22 KP M18 4,9 km 18 KP

V35, V40 6,1 km 19 KP M35, M40 4,2 km 14 KP

V45, V50 5,0 km 17 KP M45, M50 3,0 km 10 KP

V55, V60 4,2 km 14 KP M55, M60 2,2 km 8 KP

V65, V70 3,0 km 10 KP M65, M70 1,7 km 6 KP

V75, V80 1,7 km 6 KP Open1 5,0 km 16 KP

Open2 2,0 km 8 KP

Kontrolinis laikas - 2,5 val.



Trasos

1. Per ežerus bėgti draudžiama (kai kur gali būti išlikęs ledas).
2. Kontroliniai punktai žemėlapyje pažymėti eilės tvarka, tačiau punktų

numerių šalia nėra. Punktų numeriai pažymėti legendose.
3. Bendro starto dalyviams papildomų legendų nebus (jos tik ant

žemėlapių).

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 sportininkai pretenduoja
į apdovanojimus ir elito grupėje.

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 €.

Registracija

Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: https://dbsportas.lt/lt/varz
Registracija vykdoma iki 2023 m. kovo 20 d. dienos imtinai. Po šios datos
registracija galima tik esant galimybei, t.y. laisvų starto minučių protokolo
priekyje, paruoštų žemėlapių, numerių ir kt.

Mokesčiai

Grupė Mokestis
(iki 2023-03-20)

Mokestis
(po 2023-03-20)

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

15 eur 22,5 eur

V/M 16, 18, 20, 65,70,75,80,
85

7 eur 10,5 eur

Open 1, Open 2 10 eur 12 eur

Užsiregistravus, tačiau nestartavus starto mokestis nėra grąžinamas.



Apmokėjimas

Dalyvio mokestis sumokamas registracijos metu pavedimu į toliau nurodytą
sąskaitą arba grynais varžybų centre. Mokantiems pavedimu bus galimybė
atsiskaityti po varžybų pagal išrašytą sąskaitą – faktūrą.

Informacija mokant pavedimu:

Organizacija: Rolandas Bačkys
Bankas: AB Swedbank
Sąskaitos Nr.: LT737300010082899210

Starto tvarka

M/V, M/V 16, 18, 20, 23 grupių dalyviai startuoja bendru startu iš starto S1
pagal nurodytus grupių laikus. Šių grupių dalyviai į starto zoną kviečiami į 5
min. prieš savo startą.

Starto laikai:
19:30 - V, V23, V20, M16, M18
19:40 - M,M23, M20, V16, V18

Bendro starto dalyviai bus rikiuojami į eiles po 10 sportininkų. Dalyviai
žemėlapius gaus susuktus į ritinėlį. Dalyvio numeris bus pažymėtas ant
išorinės žemėlapio pusės.

Kitų grupių dalyviai startuoja pagal jam paskirtą laiką iš S2. Dalyvis
įleidžiamas į starto zoną likus 3 minutėms iki starto. Grupės starto intervalas –
2 min.

Dalyvių numeriai

Varžybų dalyvių numeriai bus prie registracijos palapinės. Dalyviai patys
atsakingi už dalyvio numerio pasiėmimą. Šalia numerių žiogelių nebus,
varžybų dalyviai privalo pasirūpinti žiogeliais iš anksto.

GPS

Stipriausiems V/M 20, V/M 23 bei V/M grupių sportininkams prieš startą bus
pritvirtinti GPS siųstuvai.



Vyrai
Rimvydas Alminas
Algirdas Bartkevičius
Rokas Barauskas
Adomas Časas
Tadas Dementavičius
Dominykas Dulius
Pranas Germanavičius
Simonas Krėpšta
Levytskiy Nazar
Rokas Lipnickas
Donatas Mickus
Dovydas Mickus
Kevinas Olišauskis
Lukas Petrovas
Tautvydas Rimkus
Giedrius Sabaliauskas
Donatas Stulgys

Moterys
Gedvilė Diržiūtė
Gerda Veikutytė
Teklė Emilija Gvildytė
Skučaitė Ugnė
Emilija Tamoševičiūtė
Gerda Veikutytė
Karlonaitė Beatričė
Malvina Girinskytė

Apdovanojimai

Lietuvos čempionato asmeninėse trasose, kiekvienos amžiaus grupės
nugalėtojams (1 vieta) suteikiami 2023 m. Lietuvos OS čempionų vardai. Visi
čempionatų prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais. M/V grupėse 4-6
vietas užėmę sportininkai apdovanojami atminimo žetonais. M/V 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.

● Visi dalyviai privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu.
Be dalyvio numerio startuojantiems sportininkams startuoti nebus
leidžiama.

● 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 lo gotipai).
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 skel biami 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

Vilius Aleliūnas – vilius@orienteering.lt , +37062024554

mailto:vilius@orienteering.lt

