
 
 

 
 

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „VILNIUS 2019“, 
IR VAIKŲ, JAUNUČIŲ, JAUNIŲ OS TAURĖS  

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
1. Orientavimosi sporto varžybos „Vilnius 2019“ ir vaikų, jaunučių, jaunių (VJJ) OS taurės varžybos              
vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą Lietuvoje, skatinti žmones sistemingai sportuoti,          
tobulėti ir stiprinti savo sveikatą. 
2. Išaiškinti stipriausius atskirų grupių sportininkus.  
 

II. ORGANIZAVIMAS 
3. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilniaus miesto savivaldybė ir            
orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“. 
4. Varžybų direktorius Robertas Taškūnas, vyr. teisėjas Vytautas Ralys, vyr. sekretorius Darius            
Sadeckas. 
 

III. LAIKAS IR VIETA 
5. Varžybos vyks 2019 m. gegužės 10 – 12 d. Vilniaus apylinkėse. 
 
2019-05-10 Vilniaus „Ateities“ mokykla, žemėlapis sudarytas 2019 m. OSKD varžybose Vilniaus           
„Ateities“ mokykla – Šeškinės ozas, žemėlapis sudarytas 2018-2019 m. 
Startas OSKD - 16.00 val., bėgte - 17.00 val. Trumpa trasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2019-05-11 Aukštieji Paneriai, Vilnius, žemėlapis atnaujintas 2019 m. (~ 14 km nuo Vilniaus             
centro) 
Startas OSKD - 10.00 val. , bėgte - 11.00 val. ilga trasa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2019-05-12 Maskoliškės, Zujūnų sen. Vilniaus rajonas, (~ 13 km nuo Vilniaus centro).  
Startas OSKD - 9.30 bendras startas, bėgte 10.30 val. uždelstas startas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

IV. DALYVIAI 
6. Varžybose dalyvauja visi norintys, laiku pateikę paraiškas.  
7. Dalyviai skirstomi į grupes W – moterų  ir M – vyrų. Varžybos vykdomos šiose grupėse: 
W/M 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21S, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. 
OSKD grupės: MBWE (kalnų dviračiai moterų elitas), MBME (vyrų elitas), MBWA, MBMA,            
MBW14, MBM14, MBW17, MBM17, MBW20, MBM20, MBW40, MBM40, MBW50, MBM50,          
MBW60, MBM60. 
Atvira grupė, be išankstinės registracijos, be starto protokolų:  Open. 
Grupėje užsiregistravus mažiau kaip 5 dalyviams, organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra apjungti            
grupes.  
*W/M 10 – Pirmą dieną trasa nurodyta kryptimi (varžybos mieste), antrą ir trečią varžybų dieną               
MARKIRUOTA trasa (KP markiruotėje). 
*W/M8 – trasa su specialiu žemėlapiu finišo teritorijoje. Vaikučiai trasą gali įveikti kartu su tėveliais.               
Startas - laisvai pasirenkamu laiku. 
 

V. ATSIŽYMĖJIMAS 
8. 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. Bėgikams skirtų SIAC kortelių skaičius ribotas. Apie savo norą nuomotis SIAC kortelę             
BŪTINA pažymėti registracijos pastabose. 
9.  Už pamestą arba negrąžintą kortelę mokama bauda atitinkanti SI ar SIAC kortelės kainą. 

 
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

10. „Vilnius 2019“ ir VJJ OS taurės asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje              
sugaištą laiką sumuojant 3 dienų rezultatus. 
 

VII. APDOVANOJIMAI 
11. Varžybų 1-3 vietos laimėtojai (21E 1-6 vietų) apdovanojami prizais.  
 

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 
12. Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka dalyvio mokestį: 

Registracijos 
terminas W/M 8 W/M 

10-18 
W/M 20, 

70 
W/M 
21-65 

OSKD 
14-17 OSKD 20 OSKD 

21-60 
Balandžio 29 d. 
(pirmadienis) 

6 € / 2 € 
dienai 

12 € / 5 € 
dienai 

18€ / 7 € 
dienai 

30 € / 11 
€ dienai 

15 € / 6 € 
dienai 

21 € / 8 € 
dienai 

33 € / 12 
€ dienai 



Gegužės 5 d. 
(sekmadienis) 

6 € / 2 € 
dienai 

15 € / 6 € 
dienai 

21 € / 8 € 
dienai 

33 € / 12 
€ dienai 

18 € / 7 € 
dienai 

24 € / 9 € 
dienai 

36 € / 13 
€ dienai 

Po gegužės 5 d. 
* 

9 € / 3 € 
dienai 

18 € / 7 € 
dienai 

24 € / 9 € 
dienai 

39 € / 14 
€ dienai 

21 € / 8 € 
dienai 

30 € / 11 
€ dienai 

42 € / 15 
€ dienai 

*Po gegužės 5 d. registracija bus galima tik esant laisvoms vietoms. 
 
Open vienai dienai – 11 € suaugusiems, 6 € vaikams. 
Mokėti pavedimu:      Orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“ 

Įmonės kodas 191863569 
AB „Swedbank“, a/s LT337300010002447257  

arba grynais pinigais varžybų vietoje. 
13. 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).  
14. Registracijos atšaukimas: iki gegužės 5 d. - nemokamai, po gegužės 5 d. - taikomas 50% starto                 
dydžio mokestis organizacinėms išlaidoms padengti.  
 

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA IR KITOS SĄLYGOS 
15. Išankstinės paraiškos priimamos iki 2019 05 05 internete https://dbsportas.lt/lt/varz/2019040.          
Pigiausia registracija iki 2019 04 29 d.; iki 2019 05 05 d. galimas nemokamas registracijos               
atsisakymas arba grupės keitimas. Pakeitimų daromų po 2019 05 05 d. toje pačioje grupėje kaina 1 €.                 
Grupės keitimas yra laikomas nauja registracija. 
16. Registracija 2019 05 10 d. nuo 14.00 iki 16.30 val. 1-os dienos finišo vietoje.  
17. 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. 
18. 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.  
19. 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. 

X. NAKVYNĖ 
20. Nakvynės vieta:  
Jaunimo nakvynės namai www.filaretaihostel.lt  pastabose su kodu „OS VILNIUS 2019“, atvykę gauna            
20% nuolaidą nuo rezervacijoje nurodytos kainos, tel. +370 65656571 Paulius, kaina 10 - 20 €. Norint                
gauti nuolaidą būtina rezervuoti per nurodytus tinklalapius (ne per Booking, Hostel World ir panašius              
tinklalapius). 
Palapinėse Vilniaus kempinge www.vilniuscamping.com. 
Dėl nakvynės kitur tiesiogiai bendrauti su bendrabučiais, viešbučiais:        
http://www.vilnius-tourism.lt/informacija/apgyvendinimas 

 
XI. PAPILDOMA INFORMACIJA 

www.perkunas.lt, okperkunas@gmail.com 
Vytautas Ralys, tel. +370 693 37910 
Robertas Taškūnas, tel. +370 672 54503 
Darius Sadeckas, tel. +370 699 37127 arba el. paštu okperkunas@mail.com  
 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2019040
http://www.filaretaihostel.lt/
http://www.vilniuscamping.com/
http://www.vilnius-tourism.lt/informacija/apgyvendinimas
http://www.perkunas.lt/
http://okperkunas@mail.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


