
 

 
2020 M. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO BĖGTE ČEMPIONATO  

LABAI ILGOJE TRASOSE  

 
INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 3 (2020-07-15) 

 
Telšių r. orientavimosi sporto klubas “Telšiai” kartu su Lietuvos orientavimosi sporto 

federacija kviečia visus orientavimosi sporto bėgte entuziastus į 2020 m. Lietuvos 

orientavimosi sporto bėgte čempionatą labai ilgoje trasoje Telšių raj. 

 
Rengėjai 

 
Varţybas organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija.  
Varţybas vykdo Telšių r. orientavimosi sporto klubas „Telšiai“. 

Varţybų direktorius – Regimantas Kavaliauskas 

Kontrolierius –Gintaras Domarkas  
Sekretorius – Gintautas Kėras 

Trasų planuotojas – Gintautas Valauskas 

Starto vyr. teisėjas – Kęstutis Antanavičius 

Ţemėlapio autorius – Egidijus Kukenys 
 

Varţybos vykdomos vadovaujantis 2020 m. Lietuvos jaunimo, suaugusiųjų ir 

veteranų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais, Lietuvos jaunių, jaunučių ir 

vaikų orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatais bei Lietuvos orientavimosi sporto 

federacijos patvirtintomis orientavimosi sporto varţybų taisyklėmis ir reikalavimais LOSF 
varţybų rengėjams.  

Laikas ir vieta 

 
Varţybų laikas ir vieta: 2020 m. liepos 19 d., Sekmadienis. Telšių r. (Dievo krėslas, 

Vilkaičiai, Saušilis). Varţybų centro koordinatės: 386115, 6197810 arba  55.901097, 

22.178872. Nuorodos nuo kelio Nr. 4601, Telšiai – Ţarėnai. Automobilių parkavimas – tik 

organizatorių nurodytoje vietoje varţybų centre.  

 

  
 

Programa 

 

10:00 – 11:30 Atvykimas ir numerių išdavimas varţybų vietoje 

11:30 čempionato atidarymas 

12:00 Ilgos trasos starto pradţia 

15:30 Prizininkų apdovanojimas ir varţybų uţdarymas 



 

 
 

Varžybų vietovė 
 
 Dievo krėslas, Vilkaičiai, Saušilis 

Lietuvos čempionato labai ilgos trasos rungtyje varţybos vyks Dievo Krėslo ir 

Saušilio, Vilkaičių miškų masyve. Kelių ir proskynų tinklas vidutinio intensyvumo. Miško 

tankumas nuo reto iki neprabėgamo, ypač tankios šiaurinės dalies pelkės. Vietovėje 

vyrauja pušynai ir eglynai, gana daug kirtimų, kurie šiuo metu yra priaugę jaunuolynų. 

Vietovėje daug pelkių, tarp kurių reljefo formos yra lėkštos. Šiaurinėje ţemėlapio dalyje 

reljefas išraiškingesnis, yra iki 20 m aukščio kalvų. Pavojingos vietos – bebrų uţtvenktos 

pelkės, paţymėtos kaip neįveikiamos. Ţemėlapiai sudaryti 2017-2018 metais. Atnaujinti 

2020m. birţelio mėnesį. Pelkės genėtinai šlapios, ţaliuose pelkėtose vietose yra dilgelių. 

Miško paklotė minkšta ir samanota, o paparčiai ir ţolė pasunkina bėgimą ir matomumą. 

Būkite atsargūs įveikdami kanalus, nes kai kurie iš jų patvinę (dėl bebrų uţtvankų). Miške 

vyksta neintensyvus eismas į Dievo krėslo lankytinas vietas – laikykitės saugaus eismo 

taisyklių.  
 

Ilgos trasos ţemėlapio pavyzdţiai: 
 

    
 

          

Dalyviai 
 

Varţybose LOSF narių atstovai, Lietuvos piliečiai, kurie turi LOSF licenciją, varţosi 

dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Uţsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą 

Lietuvoje iki 2020 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat gali konkuruoti dėl 

čempionatų 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 čempionatų nugalėtojų vardų. 

Dalyvių grupės labai ilgoje trasoje: moterų (M) ir vyrų (V) 16, 18, 20, 21E, 23, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, OPEN1, OPEN2, OPEN3. 

 

Trasų parametrai 

 

Grupė 
KP 

skaičius 
Trasos ilgis, 

km. 
Mastelis   Grupė KP skaičius 

Trasos ilgis, 
km. 

Mastelis 

M16 18 6,6 1:15000  V16 23 9,3 1:15000 

M18 22 8,0 1:15000  V18 26 12,3 1:15000 

M20 23 9,6 1:15000   V20 30 13,8 1:15000 

M21E 30 14,7 1:15000   V21E 41 21,0 1:15000 

M23 30 14,7 1:15000   V23 41 21,0 1:15000 

M35 26 10,9 1:15000   V35 33 15,3 1:15000 

M40 23 9,6 1:15000   V40 33 15,3 1:15000 

M45 20 7,9 1:10000   V45 30 13,8 1:10000 



 

M50 17 7,2 1:10000   V50 28 13,1 1:10000 

M55 15 6,4 1:10000   V55 26 10,9 1:10000 

M60 14 5,9 1:10000   V60 23 9,6 1:10000 

M65 12 5,1 1:7500   V65 20 7,9 1:7500 

M70 11 3,3 1:7500   V70 14 5,9 1:7500 

      V75 11 4,0 1:7500 

Open1 17 7,2 1:10000       

Open2 12 5,1 1:10000       

Open3 11 3,3 1:10000      

 
   

Rezultatų nustatymas 
 

Nugalėtojai nustatomi pagal trasos įveikimo laiką.  

Grupių M/V 23, M/V21E dalyviai varžosi toje pačioje trasoje, tačiau šių grupių rezultatai 
pateikiami bendrame sąraše, nurodant prie kiekvieno M/V 21E ir M/ V23 dalyvio, kurią vietą 
jis užėmė savo grupėje. Šių grupių sportininkai pretenduoja į apdovanojimus ir elito grupėje.  

 

Atsižymėjimas 
 

Atsiţymėjimas vykdomas elektronine SPORTident ir Si AIr sistema. Finiše dalyviai 

kurie bėga su Si Air kortele – laiką fiksuos ant ţemės esantis kilimas.  Dalyviai, neturintys 

SPORTident kortelių, galės jas išsinuomoti varţybų sekretoriate. Nuomos mokestis dienai 

moksleiviams– 0,50 €, suaugusiems – 1,00 €, norintiems išsinuomoti Si Air kortelę 

suaugusiesiems – 1,50 €, moksleiviams – 1,00 €. Uţ pamestą SPORTident kortelę dalyviai 
sumoka jos kainą pagal galiojančius įkainius. 
 

 

Registracija 
 

Paraiškos teikiamos DB Topas sistemoje: https://dbsportas.lt/lt/varz/2020076 

Labai ilgos trasos registracija vykdoma iki 2020 m. liepos 13 dienos imtinai. 
 

 

Mokesčiai 
 

Sportininkams pateikus vardines paraiškas dalyvio mokestis, nurodytas čempionato 

organizatorių, mokamas pavedimu ir grynais varţybų vietoje.  
Dalinėms varţybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka LOSF amţiaus 

grupei nustatytą mokestį uţ kiekvieną asmenį: 
 

  Labai ilga 

    Mokestis  Mokestis registruojantis 

Amžiaus grupė   registruojantis iki  nuo 07.14 iki 07. 15 (esant 
    07.13 23:59  laisvoms vietoms) 
       

MV 16-18 4,00 eur  6,00 eur 

MV 20, 23    5,00 eur   7,50 eur 

MV 21-60    10,00 eur  15,00 eur 
MV 65-75 7,00 eur  10,00 eur 

Open1, Open2, Open3 5,00 eur  7,50 eur 

 
 

Neatvykęs dalyvis moka 50% dalyvio mokesčio dydţio baudą. Jeigu dalyvis 

startuoja ne savo amţiaus grupėje, taikomas mokestis pagal dalyvio amţių. Tai būtina 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2020076


 

nurodyti pastabose registruojantis. Uţsiregistravusiems ir susimokėjusiems, tačiau 

neatvykusiems dalyviams starto mokestis negrąţinamas. 

 

Apmokėjimas 
 

Dalyvio mokestis sumokamas registruojantis pavedimu į sąskaitą arba grynais 

varţybų centre. Informacija mokant pavedimu: 
 

Organizacija: Telšių r. orientavimosi sporto klubas "Telšiai" 

Kredito unija „Germanto lobis  
Sąskaitos Nr.: LT065011300014003571 

 

 

Starto tvarka ir laikas 
 

Grupės V16, V21E, V23, V35, V50, V60, V75, M35, M45, M60 startuoja 12:00 
Grupės V18, V20, V65, V70, M21E, M23, M40, M55, M65 startuoja 12:10 

Grupės V40, V45, V55, M16, M18, M20, M50, M70 startuoja 12:20 
Open grupės dalyviai startuoja nuo 12:30 iki 13:30 pasirinktinai savo laiku. 

Starto koridoriuje dalyviai privalo išsivalyti savo Si korteles ir suaktyvinti Si Air 
kortels. Be dalyvio numerio į starto zoną  - nebus įleidţiami.  

 

Trasos įveikimas 
 

 Dalyviai įveikinėja jiems priskirtas trasas pagal jo numerį. Starto zonoje 
dalyvis privalo stovėti prie savo ţemėlapio. Ţemėlapį paimti galima tik likus 15 sekundţių, 

o atsiversti ir ţiūrėti tik išgirdus komandą STARTAS. Dalyvai paţeidė šias starto procedūras 
– gali būti diskvalifikuoti teisėjų. Dalyviai privalo bėgti iki orientavimosi pradţios pagal 
markiruotę. Trasoje bus įrengti gėrimo punktai, kuriuose bus vanduo skirtas gėrimui, o ne 

prausimuisi. Grupėms V20, V21E, V23, V35 V40, V45, V50, M21E, M23 grupėms bus 
ţemėlapio keitimas varţybų centre. Dalyviai patys atsakingi uţ savo ţemėlapio paėmimą 

pagal savo dalyvio numerį. Pirmo rato ţemėlapį galima išmesti tik ţemėlapio keitimo 
vietoje. Varţantis finišo koridoriuje dviem ar daugiau dalyviams, laimi tas kuris kerta 

pirmiau finišo linija (fiksuojama krūtinė).  
 

GPS siųstuvai 

 
 Dalyviai gaus gps siųstuvus, kurios privalo dėvėti per visą trasą. Dalyvių 

sąrašas bus paskelbtas varţybų vietoje.  
 

Protestai 
 

Dalyvis arba dalyvio treneris (jei dalyvis nepilnametis) norintis pateikti protestą, tai 

turi padaryti ne vėliau nei per 30 min. nuo savo finišo arba ne vėliau kaip 30 min. po 
preliminarių rezultatų paskelbimo varţybų vietoje.  
 

Apdovanojimai 
 

Apdovanojimai vykdomi pagal Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų 

nuostatus. OPEN1, OPEN2, OPEN3 grupės dalyviai – neapdovanojami. 
 

 

Kita informacija 
 

Uţ savo sveikatą ir saugumą varţybų metu dalyviai atsako patys, uţ moksleivius 

atsako ir jų treneriai ar lydintys asmenys. Visi varţybų dalyviai privalo turėti galiojančią 

medicininę paţymą, leidţiančią dalyvauti varţybose.  
Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti 
organizacija arba patys sportininkai. 
 Rekomenduojame dalyviams pasirūpinti maisto papildais varţybų metu.  



 

 

Kontaktai 
 

Regimantas Kavaliauskas, +370 612 62070, info@telsiuklubas.lt 

www.telsiuklubas.lt 
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