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                                                                                      OK Dainava valdybos  

                                                                                               pirmininkė Sandra Paužaitė 

 

                                       
2023 M. ORIENTAVIMOSI  SPORTO RENGINIO  

„MIŠKO TAKELIAIS” (DVIRAČIAIS)  

NUOSTATAI 

 

 

ORGANIZAVIMAS 
 

Varžybas organizuoja ir vykdo OK “Dainava”.  

Varžybų vyr. teisėjas, sekretorius A. Paužas.  
 

LAIKAS  IR  VIETA 
 

Dalyviai gali startuoti nuo 16.30 val. iki 18.00 val., finišas iki 19.00 val. 

Varžybos vyks Alytaus apylinkėse: 7 turai pavasarį-vasarą ir 6 turai rudenį: 
 

03.29 Dailidė. J.Basanavičiaus gatvės gale, prie pylimo. 

04.05 Šaudykla. Siuvimo fabrikas „Dainava“. 

04.12 Alytaus šilas. Prie naujo tilto. 

04.19 Alytaus šilelis. Sanatorijos gatvė (1 km nuo Kauno g.) 

05.03 Jaunimo parkas. Sporto rūmai.  

06.01 Šv. Benedikto g-ja (sprintas) 

06.08 Putinai. Jaunimo mokykla. (sprintas)  
 

09.06 Piliakalnis – Alytaus miškas. Dainų slėnis. 

09.13 Alytaus šilas. Dzūkijos sodai (prie upelio) 

09.20 Balninkai. Užupiai. 

09.27 Alytaus šilelis. Medelyno gatvė. 

10.45 Vidzgiris-Šaudykla. Aikštelė prie kapinių. 

         10.11 Vidzgiris. Santaikos g. (Apdovanojimai) 
 

 DALYVIAI 
 

Dalyviai skirstomi į šias grupes: 

     M/V  35 - 1988 m. gimimo ir vyresni. 

     M/V  21 - 1989-2004 m. gimimo. 

     M/V  18 - 2005-2006 m. gimimo. 

     M/V  16 – 2007 ir jaunesni. 
 

STARTINIS MOKESTIS 
 

Moksleiviams, senjorams, moksleivius lydintiems mokytojams bei treneriams – 

nemokamai, kitiems – 3 Eur.  

                                                                   

REGISTRACIJA, STARTAVIMO TVARKA 
 

Pirmą kartą dalyvaujantys prieš startą turi užsiregistruoti starto vietoje, vyr. teisėjas  įves 

jūsų duomenis (vardą, pavardę, grupę, gimimo metus) į sistemą.  

Ten pat išsinuomosite Sport Ident atsižymėjimo kortelę (jei neturite asmeninės), kurią 

finišavus turite grąžinti. 

Trasos pagal ilgį ir sudėtingumą yra A, B.  Trasa A – sudėtingesnė ir ilgesnė, B - 

trumpesnė ir paprastesnė. Dalyvis pats pasirenka norimą įveikti trasą ir pasiima atitinkamą 

žemėlapį.  

Trasą turite įveikti nurodyta tvarka, kaip sujungta žemėlapyje. 
 



                                                                  

Startas. Kai būsite pasiruošę startuoti, prieikite prie starto vietos (plakato). Pirmiausia 

Sport Ident kortele pažymėkite stotelėje CLEAR ir sulaukite garsinio signalo. Tuomet jau galite 

startuoti pasižymėdami kortele stotelėje START (turite sulaukti garsinio signalo). Nuo šio 

momento pradedamas skaičiuoti jūsų  trasos laikas.    

Finišas. Atvažiavę į finišą, pasižymėkite kortele stotelėje FINISH (sustabdomas jūsų trasos 

laikas). Prieikite prie teisėjo ir nuskaitykite kortelės duomenis. 

 

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS 
 

Rezultatai skelbiami https://dbsportas.lt/lt/mvarz/200 . 

Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje grupėje atskirai.   

Įvertinus trasos ilgį ir jos įveikimo greitį, dalyviui kiekviename ture skaičiuojami taškai 

pagal formulę: 

             

T = L + 1,2 V,  
 

         L – įveiktos trasos ilgis (km) 

V – trasos įveikimo greitis (km/val) 

V=1,2*3600*L/t 

1,2 yra koeficientas 

3600 - 1 valanda sekundemis 

L - trasos ilgis km 

t – dalyvio laikas sekundėmis (rezultatas). 
 

Jei dalyvis trasos nebaigė, jis gauna 1 tašką už dalyvavimą. 
 

APDOVANOJIMAI 
 

Apdovanojimai vyks spalio 11 d., paskutinio turo Vidzgiryje metu (paskutinis turas - 

neįskaitinis). 

Visų grupių sezono nugalėtojai apdovanojami prizais. Užskaitai sumuojami geriausių 9 

turų iškovoti taškai.  

Moksleiviams bus papildoma užskaita už pavasario-vasaros sezoną, kurio nugalėtojai bei 

prizininkai bus apdovanojami medaliais. Užskaitai sumuojami geriausių 5 turų iškovoti taškai.  

P.S. Į apdovanojimus pretenduoja tik 50 proc. ir daugiau turų dalyvavę asmenys. 

 

 

VARŽYBŲ DALYVIAI UŽ SAVO SVEIKATĄ ATSAKO PATYS. UŽ MOKSLEIVIŲ 

SVEIKATĄ ATSAKO IR JŲ TRENERIS. 

 

Informacija tel. 8 614 85948 Antanas Paužas. 

 

http://www.okdainava.lt/category/varzybos/masines/  (informacija) 

https://www.facebook.com/Miskotakeliais  (informacija) 

https://dbsportas.lt/lt/mvarz/200  (rezultatai)    
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