
REGISTRACIJA - varžyboms registruoja regioniniai padaliniai (padalinio vadovas arba
dokumentų valdymo specialistė-administratorė) iki 2022-09-26 (pirmadienio). 

STARTO TVARKA - dalyviai startuoja kas 2 min. 
 
ŽEMĖLAPIS - Bražuolė. Žemėlapis sudarytas 2022 m., autorius Vytautas Tamulionis. 
 Mastelis 1:7 500, horizontalės kas 2,5 m.
 
DALYVIAI - varžybos vykdomos amžiaus grupėse (M – moterys, V – vyrai):

Amžiaus grupės pagal gimimo metus:

M – 21 gim. 1981 m. ir jaunesnės;
V – 21 gim. 1981 m. ir jaunesni;
M – 40 gim. 1982 ir vyresnės;
V – 40 gim. 1982 – 1968 m.;
V – 55 gim. 1967 m. ir vyresni. 

Komandos sudėtis – 5 dalyviai (dalyviai gali būti iš skirtingų amžiaus grupių). Vienam
regioniniam padaliniui atstovauja viena komanda. 

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI
 

TIKSLAS - Valstybinių miškų urėdijos padalinių orientavimosi sporto varžybos
vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą Lietuvos miškininkų tarpe, skatinti
žmones sportuoti, tobulėti ir stiprinti savo sveikatą. Išaiškinti stipriausias komandas  ir
stipriausius atskirų grupių dalyvius.

Laikas: Varžybos vyks 2022 m. spalio 7 d. (penktadienį).

Vieta: Bražuolės stovyklavietė, Kragžliai, Elektrėnų sav. (Koordinatės: 54.756269,
24.955268)

Preliminari programa:
Iki 11.00 val. atvykimas į varžybų centrą ir registracija 
12.00 val. pirmo dalyvio startas
14.30 val. – planuojami apdovanojimai.



PRELIMINARŪS TRASŲ PARAMETRAI

Atstumai pagal amžiaus grupes:
 
M – 21 (2,5 km) 
V – 21 (4 km) 
M – 40 (2 km)
V – 40 (3,5 km) 
V – 55 (3 km)
 
ATSIŽYMĖJIMAS
Elektroninė SPORTident ir SPORTident AIR+ sistema. Dalyviams neturintiems savo SI
kortelių pagal pateiktą paraišką korteles išduos varžybų vykdytojai. Už pamestą išnuomotą SI
kortelę dalyvis moka kortelės vertės dydžio mokestį.

DALYVIO MOKESTIS - varžybose netaikomas dalyvio mokestis.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
Laimėtojų nustatymui, kiekvienoje komandoje sumuojami keturių geriausiai pasirodžiusių
kolektyvo sportininkų taškai. Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų. Komandos,
turinčios 3 įskaitinius dalyvius užima vietas po komandų su 4 įskaitiniais dalyviais ir t. t. 
Asmeninių (kiekvienoje amžiaus grupėje) ir komandinių varžybų 1-3 vietos laimėtojai
apdovanojami prizais.

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.


