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2012 M. LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ, VAIKŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO
ČEMPIONATŲ IR KOMANDINIŲ PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti mokinius sistemingai sportuoti, siekti doro ir sąžiningo varžymosi.
2. Populiarinti orientavimosi sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų.
3. Išaiškinti stipriausias komandas ir atskirų amžiaus grupių sportininkus.
II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras, Lietuvos orientavimosi
sporto federacija. Varžybas vykdo orientavimosi sporto klubai, pagal patvirtintą tvarkaraštį:
2012 06 02–03
Švenčionių r.
Vidutinė, estafetės
OSK „Klajūnas“
Sprintas, ilga
„Grukas“, OK „Telšiai“
2012 08 25–26
Klaipėda, Telšių r.
2012 09 29
Prienai
Komandinės, ilga
OK „Šilas“
III. DALYVIAI
5. Varžybose dalyvauja sporto mokyklų, sporto centrų, klubų, jaunimo turizmo centrų,
moksleivių namų, kitų papildomojo ugdymo įstaigų komandos.
6. Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse (M – mergaitės, V – berniukai,):
M, V – 12 (jaunesnių vaikų) gim. 2000 m. ir jaunesni;
gim. 1998–1999 m.,
M, V – 14 (vaikų)
M, V – 16 (jaunučių)
gim. 1996–1997 m.,
M, V – 18 (jaunių)
gim. 1994–1995 m.
IV. ATRANKA
7. Lietuvos čempionatuose ir komandinėse pirmenybėse dalyvių ar komandų skaičius
neribojamas.
8. Estafetėse gali startuoti tik pilnos, iš vieno kolektyvo sportininkų sudarytos komandos.
9. Komandinėse pirmenybėse komandą kiekvienoje grupėje sudaro 4 dalyviai.
V. PASIŽYMĖJIMO SISTEMA
10. SportIdent. Nuomojantis SI kortelę iš varžybų organizatorių, nuomos kaina vienai varžybų
dienai – 1 Lt. Galima startuoti su savo SI kortele, nemokant nuomos mokesčio.

VI. STARTO TVARKA
11. Asmeninėse varžybose vidutinėje ir ilgoje trasose dalyviai startuoja kas 2 min.
12. Asmeninėse varžybose sprinto trasoje dalyviai startuoja kas 1 min.
13. Komandinėse pirmenybėse dalyviai startuoja kas 2 min. (esant grupėje daugiau nei 60
dalyvių, startas kas 1 min.)
14. Visose trasose išskiriama stipresniųjų grupė, kuri startuoja protokolo gale. Jei grupėje
startuoja mažiau kaip 40 sportininkų, stipresniųjų grupę sudaro 15 sportininkų, jei daugiau kaip 40
dalyvių – 20 sportininkų. Dalyvių stiprumo grupės išskiriamos pagal LOSF reitingus, pritaikytus
mokiniams. Reitingai skaičiuojami tik iš 2012 m. startų. Vidutinės trasos čempionatui skaičiuojami
3 geriausi startai (2012 05 21 d.), sprinto ir ilgai trasai – 5 startai (2012 08 13 d.). Komandinėse

pirmenybėse traukiami komandiniai burtai, atskirai kiekvienoje amžiaus grupėje. Dalyvius į
stiprumo grupes paskirsto treneriai (vadovai) išankstinės registracijos metu. Pirmas komandoje
įrašytas dalyvis startuoja anksčiausiai, paskutinis – vėliausiai.
VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
15. Asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką.
16. Estafečių varžybose komandos vieta nustatoma pagal paskutiniame etape komandos
dalyvio finišavimo laiką.
17. Komandinėse pirmenybėse sumuojami trijų, geriausiai pasirodžiusių kolektyvo
sportininkų laikai. Komandos, turinčios 2 įskaitinius dalyvius, užima vietas po komandų su 3
įskaitiniais dalyviais ir t.t.
VIII. APDOVANOJIMAI
18. Asmeninių, estafečių ir komandinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai (I–III vietos)
apdovanojami medaliais ir diplomais. Asmeninių varžybų čempionai – asmeniniais prizais (pagal
galimybę). Estafečių varžybų komandos nugalėtojos (I vietos), komandinių varžybų (I-III vietos) –
taurėmis. Asmeninių varžybų čempionų treneriai apdovanojami padėkos raštais.
IX. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
19. Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras dalinai apmoka varžybų organizavimo
išlaidas.
20. Kitoms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka 8 Lt 1 žm./ 1 d. mokestį.
21. Už registruotą, bet neatvykusį dalyvį, komandos vadovai moka ½ numatyto mokesčio už 1
žm./1 d. baudos mokestį.
22. Pavėluota registracija galima tik esant laisvoms vietoms ir su 2 kartus didesniu 1 žm./ 1
dienai mokesčiu.
23. Visas dalyvių ir trenerių (vadovų) komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti
organizacija.
X. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS
24. Preliminarios vardinės paraiškos, nurodant dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus,
amžiaus grupę, pateikiamos vykdančiam klubui ne vėliau kaip paskutinį pirmadienį iki varžybų
pradžios internete http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz. Komandinėms pirmenybėms preliminarios
vardinės paraiškos atsiunčiamos pagal stiprumo grupes el. paštu audriusdel@gmail.com.
25. Papildoma informacija:
OSK „Klajūnas” – Vytas Vasilevičius, tel. 8 687 86476, el. paštas okklajunas@gmail.com;
Grukas – Gediminas Trimakas, tel. 8 600 55278, el. paštas gtrimakas@gmail.com;
OK „Telšiai“ – Irmantas Daugintis, tel. , 8 699 74343, el. paštas info@oktelsiai.lt;
OK „Šilas“ – Audrius Deltuva, tel.8 685 82415, el. paštas audriusdel@gmail.com;
LMSSC – Tomas Stankevičius, tel. (8 5) 249 7961, 8 687 11142, el. paštas
tomas.stankevicius@lmssc.smm.lt .
26.Atvykę į varžybas, komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia atstovaujamos organizacijos
vadovo patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodomas kolektyvo pavadinimas, dalyvio
vardas, pavardė, gimimo metai, amžiaus grupė, kvalifikacinė kategorija, trenerio vardas ir pavardė.
27. Informaciją apie tikslią varžybų vietą, atvykimo schemas, nakvynę ir kt. vykdantis klubas
pateikia ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki varžybų pradžios.
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