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LIETUVOS UNIVERSITETŲ STUDENTŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO
ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Populiarinti orientavimosi sportą studentų tarpe.
Kelti studentų sportinį meistriškumą.
Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
Vykdo orientavimosi sporto klubas „Oriens“, firma „Tengris“, Lietuvos sporto universitetas.
Vyriausias teisėjas Pranas Mockus.
III. LAIKAS IR VIETA

7. Varžybos vyks 2018 m. balandžio 28 – 29 dienomis (šeštadienis - sekmadienis) Kelmės raj.
Vietos koordinatės: 55.75670964313997, 22.973785400390625
Poilsiavietė „Vėžežeris“ 30 km nuo Šiaulių, Vėžežero k., Šaukėnų sen., Kelmės rajone.
Važiuojant nuo Šiaulių pusės važiuoti 25 km iki lentos su užrašu „Laikšės“, sukti į kairę,
pavažiavus 100 m vėl sukti į kairę, važiuoti tiesiai apie 2,5 km iki dešinėje pusėje pamatysite
medinį stulpą su užrašu „Targų ozai“, pasukus važiuoti 200 m iki kelio išsišakojimo. Laikytis
kelio dešinės pusės ir važiuoti iki poilsiavietės. Važiuojant nuo Kelmės pusės važiuoti 12 km iki
lentos su užrašu „Laikšės“.

IV. INFORMACIJA APIE VIETOVĘ IR ŽEMĖLAPĮ
2018 m. varžybos vyks Kurtuvėnų regioninio parko pietinėje dalyje aplink Vėžežerio ir Šonos
ežerus. Vietovės reljefas labai įvairus - smulkios, vidutinės formos, įvairių dydžių pelkės, rytinėje
Šonos ežero dalyje šlaitai iki 30 m. Pietrytinėje dalyje išsidėstę Targių ozai – stačios iki 20 m
aukščio pailgos kalvos tarp pelkių. Miškas spygliuočių, kai kur mišrus, vidutinio bėgamumo.
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Vidutinio tankumo kelių, proskynų ir takų tinklas. Žemėlapis perdarytas panaudojant Lidar
medžiagą 2018 m. Autorius S. Kireilis. Mastelis 1:10 000. Paskutinį kartą šioje vietovėje OS
varžybos vyko 2008 m.
V. DALYVIAI
8. Amžius neribojamas;
9. Čempionate gali dalyvauti:
10.1. LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU, LCC.
10.2. universitetų visų studijų formų studentai;
10.2. studentai, esantys akademinėse atostogose;
10.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
10.4. užsienio valstybių universitetų studentai;
10.5. metai po studijų sustabdymo;
11. Pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai), norintys dalyvauti čempionate,
privalo sumokėti 6 eurų mokestį, kreipiantis į LSSA iš anksto ir čempionate dalyvauja be
konkurencijos.
12. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
VI. VARŽYBŲ PROGRAMA
13. Balandžio 28 d. (šeštadienis)
12 val. atvykimas, registracija
12.30 val. atidarymas
13 val. asmeninių – komandinių varžybų startas vidutiniame nuotolyje nurodyta kryptimi.
14. Balandžio 29 d. (sekmadienis)
11 val. asmeninių – komandinių varžybų startas ilgoje trasoje.
15 val. varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas.
VI. KOMANDOS SUDĖTIS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
15. Komandos sudėtis: iš kiekvienos aukštosios universitetinės mokyklos gali dalyvauti po 12
studentų (6 vyrai + 6 moterys) ir treneris – vadovas.
16. Bendra komandinė įskaita: komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą didžiausią taškų
sumą asmeninėse - komandinėse varžybose. Komandai taškus pelno 4-turi geriausius rezultatus
pasiekę sportininkai (merginos ir vaikinai atskirai už kiekvieną dieną).
17. Dalyvių taškai asmeninėse – komandinėse varžybose: I vieta – 23 taškai, II – 21, III – 19, IV –
17, V – 16, VI – 15, VII – 14 ir t. t. XX – 1 taškas.
18. Visi dalyviai, baigę trasą ir tilpę į kontrolinį laiką, užėmę 20-ą ir žemesnes vietas gauna po
vieną tašką.
Pastaba: aukštoji mokykla užregistravusi daugiau dalyvių, būtinai turi nurodyti be konkurencijos
startuojančius studentus.
VII. APDOVANOJIMAI
19.
20.
21.
22.

Komanda nugalėtoja apdovanojama taure ir diplomu;
Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.
2 psl. iš 3

VIII. FINANSAVIMAS
23. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
24. Lietuvos studentų sporto asociacija finansuojama Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšomis apmoka varžybų organizavimo, vykdymo išlaidas ir apdovanoja komandas.
25. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
26. Išankstinė komandų registracija, vykdoma iki 2018-04-23 d. 23:59:59 val.
internetu: https://dbsportas.lt/lt/varz/2018001 .
Jono Vileišio taurės varžybų registracijos puslapyje pasirinkti studentų merginų ar vaikinų
grupę.
Apie universitetų komandų ar pavienių studentų dalyvavimą informuokite siųsdami
preliminarias paraiškas el. paštu: p.mockus@gmail.com iki 2018 m. balandžio 23 d. 24 val.
X. PARAIŠKOS
27. Komandinės paraiškos užpildytos tvarkingai ir pilnai, su gydytojo vizomis, patvirtintas
atstovaujamo universiteto parašu ir spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai. Kartu pateikiami
studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai). Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas
studento statusas – laikomi negaliojančiais.

Pranas Mockus, 8 699 91560, p.mockus@gmail.com
LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
_______________________
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