
 
LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR VAIKŲ OS KOMANDINIS ČEMPIONATAS 

LIETUVOS KARIUOMENĖS SPORTO KLUBO TAUREI LAIMĖTI 
Informacinis biuletenis 

 
ORGANIZATORIAI 
Čempionatą organizuoja Lietuvos kariuomenės Sporto klubas, čempionatą vykdo Jurbarko orientavimosi 
sporto klubas „Karšuva“. Varžybos vykdomos vadovaujantis 2016 m. Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų 
orientavimosi sporto čempionatų nuostatais. 
Vyr. teisėjas - Daivaras Genys (8-614) 32341, okkarsuva@gmail.com 
Sekretorius – Gediminas Trimakas (8-645) 12500, gtrimakas@gmail.com 
 
LAIKAS ir VIETA 
2016 m. rugsėjo 24 d., šeštadienis. 
Varžybų centras – Pašvenčio girininkija, Jurbarko rajonas. 
55.094921, 22.612032 (WGS) 

 
VARŽYBŲ PROGRAMA 
Atvykimas į varžybų centrą, registracija iki 11.00 val. 
Pirmo dalyvio startas – 12.00 val. 
15.30 val. – planuojami apdovanojimai. 
 
ŽEMĖLAPIS ir TRASA 
„Žirniškių miškas“, atnaujintas 2016 metų vasarą. Mastelis 1:10 000, horizontalės kas 2,5 m. Vyrauja kopinio 
reljefo formos. Bėgamumas nuo labai gero iki blogo, daugiausiai lengvo bėgamumo pušynai. Yra smulkių 
pelkučių. 
 

http://orienteering.lt/wp-content/uploads/2016/04/2016_OS_cempionatu_nuostatai_jaunimas.pdf
mailto:okkarsuva@gmail.com
mailto:gtrimakas@gmail.com
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=411412;6107425;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=411428,6107413&z=10000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra


REGISTRACIJA 
Registracija internetu https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016174# iki 2016 m. rugsėjo 20 d. 23:59 
 
DĖMESIO!!!  
Papildomą paraišką raštu (elektroninę versija) su visais startuojančiais sportininkais ir surašytu jų eiliškumu 
pagal pajėgumą - komandos vadovas privalo atsiųsti į gtrimakas@gmail.com iki 2016 m. rugsėjo 20 d. 23:59 
 
Atskirai kiekvienoje pajėgumo grupėje traukiami asmeniniai burtai. Dalyvius į pajėgumo grupes paskirsto 
treneriai (vadovai) išankstinės registracijos metu. Pirmas komandoje įrašytas dalyvis startuoja anksčiausiai, 
paskutinis – vėliausiai 
 
STARTO TVARKA 
Dalyviai startuoja kas 2 min. (esant grupėje daugiau nei 60 dalyvių, startas kas 1 min.) 
 
DALYVIAI 
Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse (M – mergaitės, V – berniukai,):  
M, V – 12 (jaunesnių vaikų) gim. 2004 m. ir jaunesni;  
M, V – 14 (vaikų) gim. 2002–2003 m.,  
M, V – 16 (jaunučių) gim. 2000–2001 m.,  
M, V – 18 (jaunių) gim. 1998–1999 m. 
Komandos sudėtis – 4 dalyviai. Komandinei įskaitai skaičiuojami trijų dalyvių rezultatai. Laimi ta komanda, 
kurios įskaitinių narių bendras sugaištas laikas yra trumpiausias. Vienam kolektyvui kiekvienoje amžiaus 
grupėje gali atstovauti neribotas komandų skaičius 
 
TRASOS 

 
KM KP  

 
KM KP 

M12 2,3 9  V12 2,3 9 

M14 3,6 10  V14 4,4 13 

M16 4,7 13  V16 6,8 18 

M18 6,9 18  V18 9,7 19 

 
PASIŽYMĖJIMAS 
Elektroninė SportIdent (SI) sistema. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Lietuvos kariuomenės sporto 
klubas. Už registruotą, bet neatvykusį dalyvį, komandos vadovai moka 3 EUR baudos mokestį. Už pamestą 
organizatorių išduotą SI kortelę dalyvis moka kortelės vertės dydžio baudą 
 
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI 
Laimėtojų nustatymui, kiekvienoje komandoje sumuojami trijų geriausiai pasirodžiusių kolektyvo 
sportininkų laikai. Komandos, turinčios 2 įskaitinius dalyvius, užima vietas po komandų su 3 įskaitiniais 
dalyviais ir t. t. 
Taurėmis, medaliais ir diplomais apdovanojamos komandos – atskirų amžiaus grupių nugalėtojos ir 
prizininkės. 
Sportininkus siunčianti organizacija privalo užtikrinti, kad jie turi gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. 
Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016174

