
Suderinta: Tvirtinu:  

Alytaus m. savivaldybės administracijos Švietimo ir           Orientavimosi sporto klubo „Dainava“  

sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Andrušaitis            pirmininkė S. Paužaitė 

 

 

ALYTAUS ČEMPIONATAS 

orientavimosi sporto varžybų nuostatai 

 

 

 

Tikslas  

Varžybos vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą Lietuvoje, aktyvų gyvenimo būdą. 

Šios varžybos yra įtrauktos į Lietuvos orientavimosi sporto veteranų SuperLoto taurės įskaitą ir orientavimosi 

sporto kalnų dviračiais Lietuvos taurės įskaitą. 

 

Organizatoriai 

Varžybas organizuoja Alytaus miesto orientavimosi sporto klubas „Dainava“. 

Vyr. teisėjas – Sandra Paužaitė. 

Vyr. sekretorius – Darius Jonytis. 

Trasų planuotojai – Henrikas Paužas (bėgte) ir Kęstutis Kviecinskas (kalnų dviračiais). 

 

Varžybų data, vieta  

Varžybos vyks 2020 m. birželio 14 d. Varžybų centras – I Alytus, Muiželėnų miškas  54.379498, 24.106836 

(WGS). Atvykti nuo 128 kelio pagal markiruotę (Naujakurių g. bei Pylimo gatve palei sodų teritoriją) arba 

nuo 129 kelio pagal markiruotę (Sodų g.). 

 

Autobusų parkavimas 54.380597, 24.116725 (WGS). Atvykti nuo 129 kelio pagal markiruotę (Sodų g.). 

Atstumas iki  varžybų centro ~400 m. 

 

Varžybų programa 

Kalnų dviračiais:  

9:00 – 10:30 val. atvykimas ir registracija;  

11:00 val. starto pradžia; 

Bėgte: 

10:00 – 11:30 val. atvykimas ir registracija;  

12:00 val. starto pradžia; 

 

Trasos 

Vidutinė trasa bėgte ir kalnų dviračiais. 

 

Vietovė 

Muiželėnų miškas – Alytaus piliakalnio žemėlapio tęsinys. Mastelis - 1:10000 ir 1:7500, H –5 m. Žemėlapio 

autorius – V. Tamulionis. Šlaitinio tipo vietovė su griovomis, aukščių skirtumas iki 50 m. Vietovėje vyrauja 

gero ir vidutinio bėgamumo miškas. Žemėlapis sudarytas 2019-2020 m. 

 

Atsižymėjimo sistema  

Atsižymėjimas vykdomas elektronine SPORTident (SPORTident AIR+) sistema.  

 

Varžybų dalyviai 

Bėgte – MV 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80; 

Kalnų dviračiais - MV 14, 18, 21, 40, 50, 60 

http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=506943;6026957;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=507065,6026958&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=506943;6026957;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=507065,6026958&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=507586;6027078;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=507593,6027044&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra


 

 

 

Registracija 

Išankstinė registracija iki 2020 m birželio 11 d. 23:59 val. internetu https://dbsportas.lt/lt/varz. Vėliau el. 

paštu darius@adrauna.com (esant laisvoms vietoms). 

 

Starto mokestis 

Grupė Iki 2020.06.10  

23:59 

Iki 2020.06.11  

23:59 

2020.06.14 

(esant laisvoms 

vietoms) 

SI kortelės 

nuoma 

MV 12-18 5 Eur 7 Eur 10 Eur 0,5 Eur 

MV 21-60 10 Eur 12 Eur 20 Eur 1 Eur 

MV 65-80 7 Eur 9 Eur 14 Eur 1 Eur 

 

Už registruotą, bet nestartuojantį dalyvį mokama 50 proc. starto mokesčio. 

Už pamestą nuomotą SI kortelę dalyvis sumoka kortelės vertės dydžio mokestį. 

 

Apdovanojimai 

Apdovanojami atskirų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai. Esant grupėje trims ir mažiau dalyvių, 

apdovanojamas tik nugalėtojas. 

 

Apmokėjimas 

Apmokėti galima grynais varžybų vietoje arba  pavedimu: 

 

Alytaus miesto OS klubas „Dainava“, kodas 191064533 

Adresas A. Matučio 14, Alytus 

Sąsk. Nr. LT547300010002211072, Swedbank AB 

 

Kitos sąlygos 

Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose 

susijusią riziką, tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais bei traumomis. 

 

Asmens duomenų tvarkymas 

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų pavardė, vardas, klubas, miestas ir rezultatas bus skelbiami 

https://dbsportas.lt puslapyje. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės 

tikslais (kad žmonės rungtyniautų savo amžiaus grupėse). Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones, 

turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti 

https://dbsportas.lt puslapyje. Puslapio https://dbsportas.lt savininkas UAB „DB Topas“ yra mūsų rengiamų 

varžybų duomenų tvarkytojai. 

 

Užsiregistruodamas dalyvis savaime sutinka, kad organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas 

bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais (pvz. socialiniuose 

tinkluose, internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ir kt.). 

 

COVID – 19 
Varžybos bus vykdomos atsižvelgiant į tuo metu galiosiančias LR Vyriausybės nustatytas sąlygas. 

 

Informacija 

www.okdainava.lt 
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