
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

KVIETIMAS / NUOSTATAI 
 

Orientavimosi sporto klubas „Falco“ kartu su Lietuvos orientavimosi sporto federacija kviečia visus 
orientavimosi sporto entuziastus į Orientavimosi takais 2020 metų Lietuvos čempionatą PreO Sprint 
rungtyje. Čempionate gali dalyvauti visi norintys užsiregistravę sportininkai. 

Varžybų vieta ir laikas 
Varžybos vyks šalia 2020 M. 

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO 
BĖGTE ČEMPIONATO SPRINTO TRASOSE 
organizacinio centro. Didžioji prieplauka 
(Telšės g. 16. Telšiai), parkingo vieta varžybų 
dalyviams: 55.982317 22.263259 

 
Dalyvių atvykimas ir registracija pradedama 
12:00 ir tęsis iki 17:30. 
12:30 – 17:30 Galimas starto laikotarpis. 
Dalyviai startuoja bendra tvarka. 
Tikėtinas trasos įveikimo laikas: 20-30min. 

 
OS bėgte varžybų laikas: 

12:00 -13:30 dalyvių atvykimas, Registracija 
13:30 Varžybų atidarymas 
14:00 Starto ir karantino pradžia 
17:00 Apdovanojimai 

 
Informaciją apie 2020 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE ČEMPIONATO SPRINTO TRASOSE galite 

rasti pagal šią nuotodą: 
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2020/03/2020-LC-Sprintai-_biuletenis-v.2.pdf 
 

Trasa ir grupės 
Trasa yra ta pati vioms grupėms. 300-500m, 15-20KP. 
Rezultatai bus skaičiuojami šiose grupėse: Atvira (O), Para (P), Jaunimo (J) – gimę 2000m. ir vėlesniais. 
 

Resultatų skaičiavimas ir apdovanojimai 
PreO Sprint trasos rezultatas skaičiuojamas prie trasoje sugaišto laiko pridedant po 180sek (3min). baudos 

už kiekvieną neteisingą atsakymą. Trasos kontrolinis laikas – 1min/KP plius 1min/100m. Pavėlavus – laikas 
skaičiuojasi dvigubai.. Visi KP – tik su atsakymais “A” arba “Z” (prizmė yra vietoje – A arba nėra vietoje - Z). 

“Atviros” grupės prizininkai bus apdovanoti Lietuvos orientavimosi sporto federacijos Lietuvos čempionato 
medaliais. Jaunimo grupės prizininkai apdovanojami piniginiais prizais: 1 vieta: 50eur, 2 vieta: 30eur, 3 vieta: 
20eur, 4-5 vietos po 10eur. 

Registracija ir starto mokesčiai 
STARTO MOKESTIS – 0.00 EUR 
Registruotis vietoje. 
 

 
 

2020 rugpjūčio 8d., Telšiai 

ORIENTAVIMOSI TAKAIS 
2020 metų Lietuvos čempionatas 

„Atviroje“ grupėje 
PreO Sprint rungtis 

 
 

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2020/03/2020-LC-Sprintai-_biuletenis-v.2.pdf


Vietovė ir žemėlapiai 
Trasa – pasrke, atviroje vietovėje su puikiu tolimu matymu.. 

Žemėlapis: ISSOM 2019, mastelis - 1:4000,  horizontalių laiptas -  2,0m, sudarytas 1 savaitė iki varžybų, 
autorius:  Evaldas Liekmanis.  

Atsižymėjimas 
Atsižymėjimas kortelėse su teisėjų duotais komposteriais. Saugokime juos ir būtinai grąžinkite finišavę. 

 

Zero atsakymų tolerancija 
Zero atsakymas galimas tik jei prizmė yra nutolusi ne mažiau, kaip 5 metrai nuo teisingos vietos arba 

yra ant kito orientyro. 
Zero atsakymų nebus ant taškinių orientyrų naudojant ne tą kryptį. 
 

Varžybų organizatorius 
OSK “Falco”  
Mėlynių g. 8, LT-53433, Vilemų k., Kauno raj., e-mail: oskfalco@gmail.com 
Atsakingas asmuo: Andrius Jovaiša, telefonas: +370 68788771, andrius.jovaisa@gmail.com 

 
Informacija apie OS takais varžybas 

 
VARŽYBŲ VIETOJE BUS DALINAMA INFORMACIJA APIE OS TAKAIS RUNGTIS. VIETOJE BUS ŠIOS 
RUNGTIES AKTYVISTAI, KURIE ATSAKYS Į VISUS JŪSŲ KLAUSIMUS. 
Detalią informaciją galite rasti čia: 
http://www.oskfalco.lt/wp-content/uploads/2018/07/Trail-O-technines-gaires-2009.pdf 
Trumpai PreO Sprint rungtį: 
Žemėlapyje pažymėtos KP vietos ir duoti jų aprašymai (legendos) lygiai taip pat, kaip ir OS bėgte varžybose. 
Vietovėje dalyviai gali judėti tik takais, nuo tako nueiti griežtai draudžiama. Draudžiami eiti takai ar jų atkarpos 
pažymėti žemėlapyje (raudonu brūkšniu) ir/arba vietovėje (markiruote). Dalyvio užduotis – nustatyti ar žemėlapyje 
pažymėtoje KP vietoje stovi prizmė ar jos ten nėra. Galimai atsakymai:  A (alfa) jei prizmė yra, Z (zero) kai 
žemėlapyje pažymėtoje KP vietoje prizmės nėra. Išsprendus užduotį, dalyvis savo kortelėje komposteriu pažymi 
atitinkamo KP langelį: A arba Z. Svarbu: esant dviem komposterio atžymom (ar bet kokiom kitom skylutėm) to 
paties KP eilutėje – atsakymas traktuojamas kaip neteisingas. Punktai žemėlapyje turi numerius. KP atsakymus 
žymėtis leidžiama bet kuriuo metu iki finišuojant. Trasoje tikrai bus Z (zero) atsakymų. Visi tokie atsakymai – aiškiai 
išsprendžiami, arčiausia prizmė nuo teisingos vietos nutolusi mažiausiai 5 metrus arba yra ant kito orientyro. Jei 
manote, kad prizmė turi stovėti 1-2m. atstumu kitoje vietoje – tai ne „zero“ atsakymas! 
Laikas skirtas užduotims spręsti  - 1 min. vienam KP, todėl sprendimus reikia priiminėti labai greitai, kitaip 
rizikuojama pavėluoti. Pavelavus, laikas virš kontrolinio laiko - dvigubinamas. Trasos ilgiui įveiki yra skiriama 
papildomai 1 min. kiekvienam 100m. 
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