
 
 
 
 

2022 metų ORIENTAVIMOSI TAKAIS 
Lietuvos čempionatas Atviroje grupėje 

PreO, SprintO ir TempO rungtys 

BIULETENIS 1 
 

2022 birželio 17-19, Nida 
 

Lietuvos orientavimosi takais čempionatas Atviroje ir Jaunimo grupėse organizuojamas nustatyti šalies 
stipriausius sportininkus šioje disciplinoje. Varžybos organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija, o vykdo – 
Orientavimosi sporto klubas „Falco“. 2022m. OS takais Lietuvos čempionatas Atviroje ir Jaunimo grupėse vykdomas 
bendradarbiaujant su orientavimosi bėgte varžybomis „Nida 2022 3 dienos“. 
Čempionate gali dalyvauti visi norintys užsiregistravę sportininkai. 
 

                         Varžybų programa 
 

Laikas Rungtis                                                                Vieta 
2022 Birželio  17 (penktadienis)  
16:00 – 19:30 Atvykimas, registracija 55.31024, 21.00986    Nida. 

 St  b d  il  b  t t  t k l  
17:00 – 20:00 TempO  
2022 Birželio 18  (šeštadienis),  
09:30 – 13:30 Atvykimas, registracija 55.54382, 21.10041 

Juodkrantės paplūdimys 
 

10:00 – 14:00 PreO  

20:00 –  Apdovanojimai (už 1 ir 2 d.) ir Vakaronė  Nidos Paplūdimio baras 
2022 Birželio 19  (sekmadienis),  
09:30 – 13:30 Atvykimas, registracija 55.30502, 20.99538 

Nidos švyturys 10:00 – 14:00 SprintO 
14:30 Apdovanojimai 

 

Visos rungtys vyks lygiagrečiai su OS bėgte varžybomis“ Nida 2022 3 dienos“. Dalyviai turės galimybę startuoti 
abejuose. 

Daugiau informacijos apie šias OS bėgte varžybas: 
https://dbsportas.lt/lt/varz/2022020 
Nuoroda į varžybų teritorijas: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12DA_1nAKCEY6_MqTO5rfFcYQp66AFeI6&usp=sharing 

Grupės 
Visos trasos yra tos pačios vioms grupėms. Rezultatai bus skaičiuojami šiose grupėse: 
Atvira (Open);  Jaunimo (Junior) – gimę 2002 metais ir vėlesniais, PhCh (Physicaly Challenged);   
Lietuvos čempionato asmeninėse varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, atstovaudami OS klubus, sporto 
organizacijas arba individualiai. Dalyvių skaičius neribojamas. Lietuvos čempionato asmeninėse varžybose 
Lietuvos piliečiai, varžosi dėl čempionatų nugalėtojų vardų. Užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją 
vietą Lietuvoje iki 2022 m. sausio 1 d. ir turi LOSF licenciją, taip pat gali konkuruoti dėl čempionato nugalėtojų 
vardų. Kiti ne Lietuvos piliečiai dalyvauja be konkurencijos. 

Rezultatų apskaičiavimas ir apdovanojimai 
Resultatai bus skelbiami online.  

Vėliau, rezultatai bus patalpinti dbTopas ir oskfalco.lt puslapiuose.  
Visų grupių prizininkai  apdovanojami “OSK Falco” įsteigtais prizais, o Lietuvos čempionate dalyvaujantys Atviroje 
ir Jaunimo grupėse - LOSF medaliais. Skaičiuojant Atviros grupės rezultatus apjungiami Atviros, Jaunimo ir PhCh 
grupių rezultatai. 

  

https://dbsportas.lt/lt/varz/2022020
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12DA_1nAKCEY6_MqTO5rfFcYQp66AFeI6&usp=sharing


Registracija ir starto mokestis 
Išankstinė registracija internetu:  https://dbsportas.lt 

Trasos starto 
mokestis (EUR) 

 
Suaugę Jaunimas 

PreO  10 5 
SprintO 10 5 
TempO 10 5 

Visos trasos: 30 15 

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 Birželio 15d.) 

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 
Dalyviai startuoja bendra eile, be starto protokolų. 

Pagalbininkai 
PhCh (Physicaly Challenged) grupėje yra leidžiami savi pagalbininkai.  

Vietovė ir žemėlapiai 
Visos trasos parengtos atvirose, pusiau atvirose arba gero matomumo pušynuose su smulkiomis ir v idutinio 

reljefo formomis. 
Visi žemėlapiai: ISSprOM_2019, Mastelis - 1:3000 ir/arba 1:4000, horizontalių laiptas - 2,0m. Vandeniui 

atsparūs. Sudaryti 2022 metais. Autorius: Andrius Jovaiša. Sudarymui naudoti lazerinio reljefo skenavimo kas 
0.5m pagrindai. 

Atsižymėjimas 
PreO ir SprinO trasose oficialus atsižymėjimas ToePunch (panaši į SportIdent) elektronine sistema. Daugiau 

apie ToePunch:.  http://toe.yq.cz/    
Rezultatus TempO trasoje teisėjai fiksuos mobilias įrenginiais ir daromos kopijos į dalyvių korteles  

Trasos 
 Preliminaru: 
PreO: 1000m, 20 KP, laiko limitas: 90min. (Preliminaru). Startas ir finišas varžybų centro vietoje. 
SprintO: 600m, 16 KP, (tik A/Z atsakymai), laiko limitas: 22min. (Preliminaru) 
TempO:  5 stotelės su 6 užduotimis kiekvienoje,  
Trasų autorius: Andrius Jovaiša 

 

Zero atsakymų tolerancija 
Zero atsakymams galios naujai IOF įteisintos taisyklės, kurių original galima rasti čia: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKttVYgKii2iyK4&cid=663580750D0C0BCE&id=663580750D0

C0BCE%2147177&parId=663580750D0C0BCE%2118611&o=OneUp 
Visose trasose naudojama tokia pati Zero tolerancija: Zero atsakymas galimas tik jei prizmė yra 

nutolusi ne mažiau, kaip 4 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.   

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/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKttVYgKii2iyK4&cid=663580750D0C0BCE&id=663580750D0C0BCE%2147177&parId=663580750D0C0BCE%2118611&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKttVYgKii2iyK4&cid=663580750D0C0BCE&id=663580750D0C0BCE%2147177&parId=663580750D0C0BCE%2118611&o=OneUp
mailto:oskfalco@gmail.com
mailto:andrius.jovaisa@gmail.com
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