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3 DIENŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS 

VILNIUS 2020 
LIETUVOS OSKD ČEMPIONTAS SPRINTO IR ILGOJE DISTANCIJOSE 

LMNŠC TAURĖS VARŽYBOS 
ORGANIZATORIAI: LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA, LIETUVOS      
MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS IR ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS        
„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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perkunas.lt/


 

 
STARTO PROTOKOLAI IR TRASŲ PARAMETRAI: DBSPORTAS.LT 
 

 
 

RENGINIO PROGRAMA 

BĖGTE  OSKD 

1 DIENA (rugsėjo 18, 2020) 

Varžybų centras atidaromas 14:30  

SPRINTAS Startas 17:00  SPRINTAS (OSKD LČ) Startas: 15:30 

2 DIENA (rugsėjo 19, 2020) 
Varžybų centras atidaromas 08:45 

ILGA TRASA  Startas  12:30  ILGA TRASA (OSKD LČ) Startas  09:30 

3 DIENA (rugsėjo 20, 2020) 
* Varžybų centras atidaromas 08:45 

PERSEKIOJIMO LENKTYNĖS 

 
Startas 11:00  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.  

  

https://dbsportas.lt/lt/varz/2020035


 

 
VIETOVĖ IR ŽEMĖLAPIAI 

1 diena, Vilniaus TV bokštas 
->  ATVYKIMO NUORODA  

 

 

 

   

https://goo.gl/maps/rSw99PURcpELbZUa6


 

 
2 diena, Ravai   
-> ATVYKYMO NUORODA 

 
OSKD FINIŠAS NE VARŽYBŲ CENTRE. FINIŠAVĘ DALYVIAI PRIVALO GRĮŽTI Į VARŽYBŲ           
CENTRĄ NUSISKAITYTI SI KORTELIŲ !!!! 

https://goo.gl/maps/aaxHQZ78X8mxaiFz5


 

 

 

   



 

 
3 diena, Ravai 
-> ATVYKYMO NUORODA 

 
OSKD FINIŠAS NE VARŽYBŲ CENTRE. FINIŠAVĘ DALYVIAI PRIVALO GRĮŽTI Į VARŽYBŲ           
CENTRĄ NUSISKAITYTI SI KORTELIŲ !!!! 
 

 

 

https://goo.gl/maps/aaxHQZ78X8mxaiFz5


 

 
 

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 
GPS 
Bėgikų ir dviratininkų vyrų bei moterų elito grupės sportininkai startuos su GPS davikliais, sportininkų sąrašas               
bus skelbiamas varžybų centre, davikliai išduodami prieš startą. 

Transliacijos nuoroda: http://otracker.lt/  
PARKAVIMAS 
2-3 d, parkavimas mokamas. 2 eur (už abi dienas) lengvasis automobilis, 4 eur mikroautobusas. Prašome               
pasistengti turėti smulkių ir susimokėti be grąžos. 

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). 

Iš anksto užsiregistravę MW8 grupės dalyviai startuoja su SI kortelėmis. Laikas fiksuojamas protokoluose,             
suminiai rezultatai nėra skaičiuojami. Papildomai norintiems užsiregistruoti varžybų centre, susimokėjus          
nustatytą mokestį bus išduodamos popierinės atsižymėjimo kortelės, atsižymėjimas komposteriais, laikas          
nefiksuojamas - įteikiamas suvenyras. 
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. 
Grupėje esant mažiau nei 5 dalyviams apdovanojami tik nugalėtojai.  
OSKD Lietuvos čempionato nugalėtojai ( 1 ir 2 diena) apdovanojami pagal LOSF čempionatų nuostatus. 

https://drive.google.com/open?id=13oPruCf2oXSOiPpPEXzXFDTNhTkP_WIT
http://otracker.lt/


 

 
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. 
 

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. 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2020035


 

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

Kitų nakvynės galimybių gausu visame Vilniaus mieste:  
 http://www.vilnius-tourism.lt/en/information/accommodation/  

 

REMĖJAI IR PARTNERIAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

