
 
 
 
 

2021 metų ORIENTAVIMOSI TAKAIS 
Lietuvos čempionatas Atviroje grupėje 

PreO, PreO Sprint ir TempO rungtys 

KVIETIMAS / NUOSTATAI 
 

2021 rugsėjo 10-12, Rykantai 
 

Lietuvos orientavimosi takais čempionatas Atviroje grupėje organizuojamas nustatyti šalies stipriausius 
sportininkus šioje disciplinoje Atviroje grupėje. Varžybos organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija, o 
vykdo – Orientavimosi sporto klubas „Falco“. 2021m. OS takais Lietuvos čempionatas Atviroje grupėje vykdomas 
kartu su OSK Falco Taurės varžybomis. 
Čempionate gali dalyvauti visi norintys užsiregistravę sportininkai 

Varžybų programa 
 

Laikas Rungtis Vieta 
Rugsėjo 10 (penktadienis), 2021 
15:30 – 17:30 Atvykimas, registracija 54.72518, 24.94418 Atvykstant draudžiama 

įvažiuoti į varžybų teritoriją. Pateikta nuoroda. 16:00 – 18:00 PreO1 trasa, į LČ oficialią programą 
neįtraukta. 

Rugsėjo 11 (šeštadienis), 2021 
09:30 – 11:30 Atvykimas, registracija 54.73884, 24.94422 Atvykstant draudžiama 

įvažiuoti į varžybų teritoriją. Pateikta nuoroda. 10:00 – 12:00 PreO sprintas 
14:00 OS bėgte Pavasario taurė (WRE) 54.7225, 24.95164 

14:30 – 17:00 Atvykimas, registracija 54.72518, 24.94418 15:00 – 17:00 TempO trasa (WRE) 
Rugsėjo 12 (sekmadienis), 2021 
08:30 – 11:00 Atvykimas, registracija 54.72876, 24.94705 Atvykstant draudžiama 

įvažiuoti į varžybų teritoriją. Pateikta nuoroda. 
54.7225, 24.95164 

09:00 – 12:00 PreO2 trasa (WRE) 
11:00 OS bėgte Pavasario taurė (WRE) 

15:00 Apdovanojimai 
 

 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing


Grupės 
Visos trasos yra tos pačios vioms grupėms. Rezultatai bus skaičiuojami šiose grupėse: 
Atvira (Open);  PhCh (Physicaly Challenged);  Jaunimo (Junior) – gimę 2001 metais ir vėlesniais. 
Dėl OS takais Lietuvos čempionato Atviroje ir Jaunimo grupėse apdovanojimų kovoja Lietuvos piliečiai arba Lietuvos 
orientavimosi sporto federacijos nariais esančių sporto klubų nariai. Lietuvos čempionato rezultatams nustatyti 
Atviroje grupėje visų grupių dalyvių rezultatai suvedami į apibendrinančia rezultatų lentelę, nedarant jokių 
pakeitimų. 
Atskirų grupių prizininkai apdovanojami pagal “OSK Falco taurės” varžybų nuostatus. 

Rezultatų apskaičiavimas ir apdovanojimai 
Resultatai online bus skelbiami čia: https://preoresultat.se/ 
Vėliau, rezultatai bus patalpinti dbTopas ir oskfalco.lt puslapiuose.  
Oficialus Lietuvos čempionato PreO rungties rezultatas – rugsėjo 12d. vykstančių PreO2 trasos rezultatas. 
PreO Sprinto rungties rezultatas - rugsėjo 11 d. vykstančių PreO Sprint trasos rezultatas ir bus skaičiuojamas 

kaip įprastoje PreO trasoje, o vietoje laiko punkto rezultato bus vertinamas trasos įveikimo laikas. Kontrolinis 
laikas apskaičiuotas 1 minutė vienam KP, plius 1 minutė kiekvienam trasos 100m. Vėluojant, minusuojamas 
1 taškas už kiekvieną pilną ar nepilną pavėluotą minutę.  

TempO trasos rezultatas – rugsėjo 11 d. vykstančių TempO trasos rezultatas . 
Visų rungčių prizininkai (pirmos 3 vietos) Atviroje ir Jaunimo grupėse apdovanojami LOSF medaliais. 

Skaičiuojant Atviros grupės rezultatus apjungiami Atviros, Jaunimo ir PhCh grupių rezultatai.  

Registracija ir starto mokestis 
Registruotis WRE status turinčioms rungtims reikia čia (spausti nuorodą): TempO WRE   PreO2 WRE 
Registruotis kitoms rungtims arba nedalyvaujant WRE įskaitoje reikia atsiųsti informaciją elektroniniu paštu:  
oskfalco@gmail.com arba andrius.jovaisa@gmail.com 
Būtina nurodyti: Vardą, Pavardę, kam atstovaujama (klubas arba miestas), grupė kurioje dalyvis startuos., 

gimimo metus (jei startuojama J grupėje). 
Trasos starto 

mokestis (EUR) 
Iki rugsėjo 

 
 

Suaugę Jaunimas 
PreO 1 10 5 
PreO Sprintas 10 5 
TempO (WRE) 15 7.50 
PreO 2 (WRE) 15 7.50 

Visos trasos: 50 25 

Prašome registruotis iš anksto. Taip palengvinsite organizatorių darbą. Apmokėti starto mokestį bus galima 
grynais starto vietoje arba pavedimu į klubo sąskaitą (mokėjimas turi būti gautas iki rugsėjo 7d.) 

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų pavardė, vardas, gimimo metai, komanda ir rezultatas bus 
skelbiami https://oskfalco.lt ir https://dbsportas.lt puslapiuose. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie 
kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš 
registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti https://oskfalco.lt ir   
https://dbsportas.lt puslapiuose. 

.Starto protokolai 
Starto protokolai bus publikuoti dieną prieš varžybas. 
Vėlai užsiregistravę ar pavėlavę į starto vietą dalyviai bus išleidžiami į trasą po visų dalyvių laisva tvarka. 
Dėl pageidavimų priskirti starto laikus suderintus su OS bėgte varžybomis, prašome susisiekti su varžybų 

organizatoriais. 

Pagalbininkai 
Pagalbininkai pageidautini. Trasoje  bus keletas statesnių įkalnių,  o esant lietingam orui keliai gali  būti 

prastos kokybės. Mes turėsime kelis pagalbininkus, kuriuos suteiksime tik tiems sportininkams, kuriems išties 
jie būtini. Savi pagalbininkai yra leidžiami. 

Vietovė ir žemėlapiai 
Visos trasos eina pusiau atviromis ar atviromis vietovėmis su vidutinio reljefo formomis ir daug augmenijos 

objektų. Matomumas bus geras, neskaitant galimai aukštos žolės, kuri KP vietose bus nupjauta pagal poreikį. 
Visi žemėlapiai: ISSprOM_2019, PreO trasų žemėlapių mastelis - 1:3000, TempO trasos – 1:4000, 

horizontalių laiptas - 2,5m, PreO1 trasai A4 dydžio, PreO sprint ir PreO2 trasoms A5 dydžio. Vandeniui atsparūs. 
Sudaryti 2019 metų lapkritį ir revizuoti 2021 metų rugpjūčio mėnesį. Autorius: Andrius Jovaiša. Sudarymui 
naudoti lazerinio reljefo skenavimo kas 0.5m pagrindai, kurie bus matomi atsakymų žemėlapiuose. 

https://preoresultat.se/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7044
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7045
mailto:oskfalco@gmail.com
mailto:andrius.jovaisa@gmail.com
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uGk7pMhh4u9bOILb9KnOBJeN7ZZ9Vh98&usp=sharing


Miško/lauko ribai paryškinti naudojama plonytė juoda linija. 
Vietovėje yra žemėlapyje pažymėtų plonų medelių, kurie nesant lapijos gali būti sunkiai pastebimi. 

Atsižymėjimas 
PreO1 ir PreO2 trasose oficialus atsižymėjimas į dalyvių korteles komposteriais. Komposteriai bus trasoje, taip 

pat bus galima žymėtis ir su savais. Papildomai pirmą kartą Lietuvoje bus naudojimas nauja elektroninė 
atsižymėjimo sistema ToePunch, panaši į SportIdent. Šia sistema žymėtis nėra privaloma, tačiau rekomenduotina 
– tai pagreitins rezultatų skaičiavimą ir pateikimą. Daugiau apie ToePunch:.  http://toe.yq.cz/ 

PreO Sprint trasoje atsižymėjimas mobiliais įrenginiais, naudojant ANT sistemą, kuriuos suteiks organizatoriai. 
Turėsime 15 įrenginių, todėl trasoje vienu metu bus ne daugiau 15 dalyvių.  

Rezultatus TempO trasoje teisėjai fiksuos mobilias įrenginiais ir daromos kopijos į dalyvių korteles  
 

Trasos 
PreO1: 750m, 24 KP, pakilimas 25m, laiko limitas: 95min., grupei PhCh: 
100min. Startas ir finišas varžybų centro vietoje. 
PreO2 WRE: 730m, 26 KP, pakilimas 35m, laiko limitas: 100min., grupei 
PhCh 110min. Varžybų centras tas pats, kaip ir PreO1 ir TempO starto 
vieta. Atstumas iki starto – 700m. Bus leidžiama nuvežti iki starto dalyvius, 
bet šalia jo parkuotis nebus leidžiama. Varžybų organizatoriai pasirūpins 
dalyvių transportavimu iš finišo į varžybų centrą. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PreO sprint: 240m, 20 KP, pakilimas 20m (tik A/Z atsakymai), laiko limitas: 
23min. grupei PhCh: 26min. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TempO WRE: 5 stotelės su 6 užduotimis kiekvienoje, 670m, pakilimas 20m. 
Finišavus grįžtama tuo pačiu keliu. Gerbkite kitus dalyvius ir taisykles, grįžkite 
tyliai. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visos  trasos  eina  vietiniais  lauko  keliukais,  kuriuose  galimas  retas 
automobilių eismas. Būkite atsargūs. 
Daugumoje atsakymai turėtų būti priimami žemėlapio skaitymo įgūdžiais. Taip 
pat gali būti naudingos ir menamos linijos, nes vietovėje gausu taškinių 
orientyrų. 
Žemėlapio ir trasų autorius: Andrius Jovaiša 
IOF kontrolierius: Zita Rukšane (Latvia). 

 
 

Zero atsakymų tolerancija 
Tiek PreO, tiek TempO trasose naudojama tokia pati Zero tolerancija: Zero atsakymas galimas tik jei 

prizmė yra nutolusi ne mažiau, kaip 5 metrai nuo teisingos vietos, o tolimiems punktams – dar daugiau. 
Nebus Zero atsakymų ant taškinio orientyro naudojant neteisingą pusę. Jei tolimos prizmės tikslios 
stovėjimo vietos nustatymas sunkus ir ji stovi maždaug toje vietoje, kur turėtų – tai nėra Zero atsakymas, 
nebent tikslią vietą įmanoma nustatyti pagal kitus orientyrus, o PreO trasose – iš kitos vietos.   

Covid19 sauga  
Jei sergate ar turite temperatūros – dalyvauti varžybose draudžiama. 
Varžybų centre organizatoriai turės vienkartinių kaukių ir dezinfekcinio skysčio. Kaukių dėvėjimas varžybų 
metu nėra privalomas, bet pageidautinas. Mūsų visų sveikata priklauso nuo dalyvių elgsenos. Dalyvaudami 
varžybose laikykitės saugaus atstumo, jei įmanoma - venkite artimų susibūrimų.  

 

Varžybų organizatorius 
OSK “Falco” , adresas: Mėlyniu 8, LT-53433, Vilemu k., Kauno raj. e-mail: oskfalco@gmail.com 
A/s : LT797044060007814548  Bankas: AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X; BIC: 70440 
Atsakingas asmuo: Andrius Jovaiša 
Telefonas: +370 68788771,   e-mail: andrius.jovaisa@gmail.com 

http://toe.yq.cz/
mailto:oskfalco@gmail.com
mailto:andrius.jovaisa@gmail.com
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