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MOKINI Ų ORIENTAVIMOSI SPORTO KOMANDIN ĖS PIRMENYBĖS 
LIETUVOS KARIUOMEN ĖS SPORTO KLUBO TAUREI LAIM ĖTI 

 
I. SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 
Varžybas organizuoja Lietuvos kariuomenės sporto klubas, vykdo Alytaus 

orientavimosi sporto klubas „Dainava“. Vyr. teisėjas Valdas Lėlius, vyr. sekretorius Kęstutis 
Jovaišas, trasas ruošia Antanas Paužas. 

II. SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

1. Propaguoti orientavimosi sportą jaunimo tarpe, ieškoti gabių, talentingų vaikų. 
2. Supažindinti jaunuosius orientacininkus su kariuomenės gyvenimu. 
3. Skatinti jaunimą sistemingai sportuoti, siekti doro ir sąžiningo varžymosi. 
 

III. SKYRIUS 
VARŽYB Ų DATA IR PROGRAMA 

Spalio 4 d. (šeštadienis). 
10.00 – 11.00 val. atvykimas ir registracija varžybų centre 
11.30 val. varžybų atidarymas 
12.00 val. varžybų ilgoje trasoje startas 
15.00 val. nugalėtojų apdovanojimas varžybų centre  
 

IV. SKYRIUS 
VARŽYB Ų CENTRAS 

 
Tolkūnų miškas, Miroslavo seniūnija. Koordinatės: 54.324465, 23.984631 (WGS) 

 
 
 
 

TVIRTINU: 
Lietuvos orientavimosi sporto 
federacijos prezidentas  
Donatas Kazlauskas 



V. SKYRIUS 
VARŽYB Ų VIETOV Ė IR ŽEM ĖLAPIS 

Žemėlapis atnaujintas 2014 m., mastelis 1:10000, H 2,5 m. Žemėlapio autorius – 
Antanas Paužas. Vyrauja lėkštos reljefo formos, vietomis kopinis reljefas su smulkiomis 
formomis. Iš šiaurės žemėlapį riboja upelis, kurio šlaito aukštis iki 20 m. Gerai išvystytas keliukų 
tinklas. Labai geras matomumas ir bėgamumas. Yra kirtimų  bei vietų su riešutynų pomiškiu. 
Žemėlapio fragmentai: 

                                
 

VI. SKYRIUS 
DALYVIAI IR GRUP ĖS 

Varžybose dalyvauja sporto mokyklų, sporto centrų, klubų, jaunimo turizmo centrų, 
moksleivių namų, kitų papildomojo ugdymo įstaigų komandos.  

Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse (M – mergaitės, V – berniukai): 
MV – 12 (jaunesnių vaikų) gim. 2002 m. ir jaunesni; 
MV – 14 (vaikų)              gim. 2000-2001 m.; 
MV – 16 (jaunučių)  gim. 1998-1999 m.;  
MV – 18 (jaunių)              gim. 1996-1997 m. 

Komandą kiekvienoje grupėje sudaro 4 dalyviai. Vienam kolektyvui kiekvienoje 
amžiaus grupėje gali atstovauti neribotas komandų skaičius. 
 

VII. SKYRIUS 
ATSIŽYM ĖJIMAS  

Elektroninė atsižymėjimo sistema SportIdent (SI). Neturintys SI kortelės galės ją 
išsinuomoti, kaina 1 Lt. 

 
VIII. SKYRIUS 

REGISTRACIJA 
 Preliminarios vardinės paraiškos, nurodant dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, 
amžiaus grupę, SI kortelės numerį, pateikiamos iki 2014 m. spalio 1 d. el. paštu  
kestutis@jovaisas.eu. Po 2014-10-01 registruojama tik į laisvas vietas starto protokolo pradžioje.  
 

IX. SKYRIUS 
STARTO TVARKA 

Dalyviai startuoja kas 2 min. (esant grupėje daugiau kaip 60 dalyvių, startas kas       
1 min.). 

Traukiami komandiniai burtai atskirai kiekvienoje amžiaus grupėje. Dalyvius į 
stiprumo grupes paskirsto komandos vadovai išankstinės registracijos metu. Pirmas išankstinėje 
paraiškoje įrašytas dalyvis startuoja anksčiausiai, paskutinis – vėliausiai. 

 
 
 

 



 
X. SKYRIUS 

DALYVI Ų PRIĖMIMO S ĄLYGOS 
Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Lietuvos kariuomenės sporto klubas 
Pametus varžybų vykdytojų suteiktą SI kortelę dalyvis arba dalyvį registravusi 

organizacija varžybų vykdytojams turi sumokėti kortelės kainą (kuri priklauso nuo kortelės 
modelio). 

Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  
Sportininkus siunčianti organizacija privalo užtikrinti, kad vaikai t urėtų 

gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. 
 

XI. SKYRIUS 
LAIM ĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 

Laimėtojų nustatymui kiekvienoje komandoje sumuojami trijų geriausiai 
pasirodžiusių sportininkų laikai. Komandos, turinčios 2 užskaitinius dalyvius, užima vietas po 
komandų su 3 užskaitiniais dalyviais ir t.t. 

Taurėmis ir diplomais apdovanojamos komandos – atskirų amžiaus grupių 
nugalėtojos ir prizininkės. 

 
____________________________________________ 

 


