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3 DIENŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS 

VILNIUS 2020 
LIETUVOS OSKD ČEMPIONTAS SPRINTO IR ILGOJE DISTANCIJOSE 

 
Nauja data, bet tradiciniu formatu! Organizatoriai džiaugiasi galėdami Jus pakviesti į kasmetines 

orientavimosi sporto varžybas Vilnius 2020, vykdomas nuo 1991 m.. Na, o šiais metais tuo pačiu bus vykdomi 

ir Lietuvos OSKD čempionatai (1 dieną sprinto, 2 dieną ilgos trasos distancijose) 

ORGANIZATORIUS  OK PERKŪNAS                             

INFORMACIJA 

www.perkunas.lt, okperkunas@gmail.com 

Vytautas Ralys, tel. +370 693 37910 (LT) (EN) 

Robertas Taškūnas, tel. +370 672 54503 (LT) (RU) 

 

VARŽYBŲ VIETA 

Vilnius, Lietuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 diena 

2/3 dienos 

http://www.perkunas.lt/
file:///E:/LMKKSC%20KI/LM%20OS/Nuostatai/okperkunas@gmail.com


                      

 

RENGINIO PROGRAMA 

BĖGTE  OSKD 

1 DIENA (rugsėjo 18, 2020) 

Varžybų centras atidaromas 15:00  

SPRINTAS Startas 17:00  SPRINTAS (OSKD LČ) Startas: 16:00 

2 DIENA (rugsėjo 19, 2020) 

Varžybų centras atidaromas 08:45 

ILGA TRASA  Startas  11:00  ILGA TRASA (OSKD LČ) Startas  09:30 

3 DIENA (rugsėjo 20, 2020) 

* Varžybų centras atidaromas 08:45 

PERSEKIOJIMO LENKTYNĖS 

 

Startas 10:30  BENDRAS STARTAS Startas 09:30 

Uždarymas ir apdovanojimai 13:30 

 

* DALYVIAMS BĖGTE: trečiąją diena prieš startą varžybų centre turite pasiimti specialius lipdukus su savo starto laiku 

ir prisiklijuoti prie dalyvio numerio. Dalyviams be starto laiko lipdukų startuoti nebus leidžiama.   

VIETOVĖ IR ŽEMĖLAPIAI 

1 diena, Vilniaus TV bokštas 

 

 

 

Bėgte:  trasa ir varžybų centras šalia vieno žinomiausių sostinės objektų – 326 m aukščio Vilniaus TV 

bokšto. Trasa drieksis sovietinio tipo daugiabučių namų tipo Lazdynų mikrorajone, išsiskiriančiu savo 

kalvotu reljefu (aukščių skirtumas iki 50 m) ir aplinkiniame parke. Rekomenduojama trumpa bėgimo 

apranga ir trail tipo bėgimo batai 

Žemėlapio mastelis  1:4000, horizontalės - 2.5 m.   

Žemėlapis sudarytas 2020, žemėlapio autorius ir trasų planuotojas - Vytautas Ralys 

Nugalėtojo laikas: 15-20 min. 

OSKD: trasa ves dviem skirtingo tipo vietovėmis: urbanizuota Lazdynų mikrorajono dalimi, kur bus 

reikalingas staigus variantų pasirinkimas ir aukštas orientavimosi greitis. Taip pat stipriai raižytu Neries 

šlaito parku, kur prireiks ne tik optimalaus varianto pasirinkimo, bet ir gero dviračio valdymo nuokalnėse 

bei tvirtų kojų įkalnėse.  

Žemėlapio mastelis 1:7500, horizontalės – 5 m.  

Žemėlapis sudarytas 2020, žemėlapio autorius ir trasų planuotojas - Vytautas Ralys 

Nugalėtojo laikas: 20-25 min. 

Senas vietovės žemėlapis: LOSF681 

https://dbsportas.lt/lt/zmlp/681


                      

 

 2 diena, Ravai   

 

 3 diena, Ravai 

 

Bėgte: Vietovėje dominuoja stambios reljefo formos ir vidutinio prabėgamumo miškas. Raižyti iki 

70 m aukščio šlaitai ir vidutinio tankumo takelių tinklas lemia įvairų variantų pasirinkimą. Varžybos 

vykdomos persekiojimo formatu, atsižvelgiant į pirmų dviejų varžybų rezultatus: lyderis startuoja 

pirmas, kiti dalyviai – pagal atsilikimą. Pirmasis kirtęs finišo linija, skelbiamas varžybų nugalėtoju. 

Ilgesnėse trasose gali būti naudojamas dalyvių skaidymas. 

Žemėlapio mastelis 1: 10,000, horizontalės – 5 m.  

Žemėlapis sudarytas 2019 Edvardo Baleišio, trasų planuotojas Vytautas Ralys 

Nugalėtojų laikai  30-45min. 

OSKD: Takelių tinklas vidutinio tankumo, o pravažumas labai priklauso nuo oro sąlygų: sausu oru 

dauguma takelių greiti ir neblogai važiuojami, bet palijus tampa klampūs ir slidūs. Trasoje bus ir 

techniškų greitų nuokalnių, kur dalyvis privalo įvertinti savo sugebėjimus ir techniką pasirenkant 

saugų greitį. Svarbiausia išlaikyti šaltą protą varžantis “petys į petį”. 

Žėmėlapio mastelis 1:15 000 , horizontalės - 5 m  

Žemėlapis sudarytas 2019, Edvardo Baleišio 

Takelių gradacija 2020 vasara, trasų planuotojas Tomas Stankevičius 

Nugalėtojų laikai  45-60min. 

Vietovės žemėlapis: LOSF1965  

Bėgte: puiki vietovė ilgos trasos varžyboms. Vietovėje dominuoja stambios reljefo formos ir vidutinio 

prabėgamumo miškas. Raižyti iki 70 m aukščio šlaitai ir vidutinio tankumo takelių tinklas lemia įvairų 

variantų pasirinkimą. 

Žemėlapio mastelis *1:15 000, horizontalės - 5 m  

*mastelis kai kurioms vaikų ir veteranų grupėms 1:10 000 (bus paskelbta papildomoje informacijoje) 

Žemėlapis sudarytas 2019 Edvardo Baleišio, trasų planuotojas Vytautas Ralys 

Nugalėtojo laikas  MW21E grupėms - 90 min, vaikams 30-60 min., veteranams 40-70 min.. 

OSKD: ilgos trasos varžybos šioje vietoje pareikalaus apgalvoto variantų pasirinkimo ir, žinoma, 

ištvermės. Takelių tinklas vidutinio tankumo, o pravažumas labai priklauso nuo oro sąlygų: sausu oru 

dauguma takelių greiti ir neblogai važiuojami, bet palijus tampa klampūs ir slidūs. Trasoje bus ir 

techniškų greitų nuokalnių, kur dalyvis privalo įvertinti savo sugebėjimus ir techniką pasirenkant saugų 

greitį. 

Žėmėlapio mastelis 1:15 000 , horizontalės - 5 m  

Žemėlapis sudarytas 2019, Edvardo Baleišio 

Takelių gradacija 2020 vasara, trasų planuotojas Tomas Stankevičius 

Nugalėtojų laikai 50-90 min 

Vietovės žemėlapis: LOSF1965 

 

 

 

http://trails.lt/maps/grioviai-2019.jpg
http://trails.lt/maps/grioviai-2019.jpg


                      

 

 

UŽDAROS TERITORIJOS 

1-2 DIENŲ varžybų vieta yra uždaros teritorijos OSKD dalyviams iki varžybų dienos, nes tuo pačiu bus 

vykdomas ir Lietuvos OSKD čempionatas 

Uždaros vietovės -> ČIA 

GRUPĖS 

Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse: 

Bėgte: M/W 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elitas), 21S (trumpa), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. 

OSKD: MBWE (moterų elitas), MBME (vyrų elitas), MBWA, MBMA, MBW14, MBM14, MBW17, MBM17, 

MBW20, MBM20, MBW40, MBM40, MBW50, MBM50, MBW60, MBM60. 

Open (atvira grupė be išankstinės registracijos ar starto protokolų). 

M/W 10 – standartinė trasa (nurodyta kryptimi) pirmą varžybų dieną ir trasa pagal markiruotę antrą bei trečia 

dienomis. 

M/W 8 – speciali trasa mažiesiems varžybų centre. Vaikai trasą gali įveikti vieni ar su tėvais. Startas pasirinktu 

laiku (iš starto stotelės). 

Grupėje esant mažiau nei 5 dalyviams organizatoriai pasilieka teisę apjungti gretimas grupes. 

 

ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA 

Varžybos vykdomos naudojant SPORTident laiko fiksavimo sistemą. 

SPORTident AIR+ SI kortelių nuoma: W/M8-18  0,5 € /dienai, kitoms grupėms – 1,0 € /dienai, SIAC kortelių 

nuoma:  W/M8-18  1,0 € /dienai, kitoms grupėms – 1,5 € /dienai. OSKD trasose SIAC kortelės 

PRIVALOMOS.. 

Už pamestą arba negrąžintą kortelę mokama bauda atitinkanti SI ar SIAC kortelės kainą. 

APDOVANOJIMAI 

„Vilnius 2020“ varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką sumuojant 3 dienų rezultatus. 

OSKD Lietuvos čempionato nugalėtojai ( 1 ir 2 diena) apdovanojami pagal LOSF čempionatų nuostatus. 

REGISTRACIJA IR MOKESČIAI 

Išankstinės paraiškos priimamos iki 2020 09 13 internete: https://dbsportas.lt/lt/varz/2020035 

 

Iki 2020 09 13 d.  galimas nemokamas registracijos atsisakymas arba grupės keitimas. Po 2020 09 13 d. 

registracijos atšaukimo atveju taikomas 50% starto dydžio mokestis organizacinėms išlaidoms padengti.  

Pakeitimų daromų po 2020 09 13 d. toje pačioje grupėje kaina 1 €. Grupės keitimas yra laikomas nauja 

registracija. 

 

Numerių atsiėmimas  2020 09 18 d. nuo 14.00 iki 16.30 val. 1-os dienos finišo vietoje.  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13oPruCf2oXSOiPpPEXzXFDTNhTkP_WIT
https://dbsportas.lt/lt/varz/2020035


                      

 

 

MOKESČIAI 
W/M 

8 

W/M 

10-18 

W/M 

20, 70 

W/M 

21-65 

MTBO 

14-17 
MTBO 20 

MTBO 

21-60 

iki rugsėjo 6 d. 
6 € / 2 € 

dienai 

12 € / 5 € 

dienai 

18 € / 7 € 

dienai 

30 € / 11 € 

dienai 

15 € / 6 € 

dienai 

21 € / 8 € 

dienai 

33 € / 12 € 

dienai 

iki rugsėjo 13 d. 
6 € / 2 € 

dienai 

15 € / 6 € 

dienai 

21 € / 8 € 

dienai 

33 € / 12 € 

dienai 

18 € / 7 € 

dienai 

24 € / 9 € 

dienai 

36 € / 13 € 

dienai 

po rugsėjo 13d. 

(esant laisvų 

vietų) 

9 € / 3 € 

dienai 

18 € / 7 € 

dienai 

24 € / 9 € 

dienai 

39 € / 14 € 

dienai 

21 € / 8 € 

dienai 

30 € / 11 € 

dienai 

42 € / 15 € 

dienai 

Open – 11 €/dienai suaugusiems, 6 €/ vaikams. 

Mokėti pavedimu:      Orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“ 

Įmonės kodas 191863569 

AB „Swedbank“, a/s LT337300010002447257  

arba grynais pinigais varžybų vietoje. 

Nuolaidos mokinių kolektyvų komandoms: 25 žmonės ir daugiau – 10 %,  nuolaida šeimai - 10% (šeimoms, 

kuriose startuoja mažiausiai 3 žmonės, kur bent vienas iš jų vaikas). Nuolaidos nesumuojamos ir galioja 

startuojant visas tris dienas (būtina nurodyti paraiškoje).  

KITOS SĄLYGOS 

 Organizatoriai rekomenduota prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose. Galimos rizikos asmens gyvybei ar sveikatai: griuvimas bėgant nelygiu paviršiumi ir su tuo susijusios 

traumos patempimai, nubrozdinimai, lūžiai, taip pat padidintas krūvis širdies ir kraujagyslių sistemai bei su tuo 

susijusios rizikos. 

 

Organizacija, treneris arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus 

pasitikrinęs sveikatą, yra supažindintas su  galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, bei prisiima 

visą su dalyvavimu varžybose susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir panašiai.) riziką ir 

atsakomybę, bei įsipareigoja dėlto nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.  

 

Registruodamasis į varžybas dalyvis sutinka, kad jo rezultatas, vardas ir pavardė bus skelbiami rezultatų lentoje 

varžybų vietoje ir internetiniame puslapyje dbsportas.lt 

Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu 

padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

 

NAKVYNĖ 

Hostelis www.filaretaihostel.lt, tel. +370 65656571 Paulius.  

Kitų nakvynės galimybių gausu visame Vilniaus mieste:  

 http://www.vilnius-tourism.lt/en/information/accommodation/  

  

 

http://www.filaretaihostel.lt/
http://www.vilnius-tourism.lt/en/information/accommodation/


                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMĖJAI IR PARTNERIAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMĖJAI IR PARTNERIAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


