PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2016 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. V–1–(15/16)–06

LIETUVOS UNIVERSITETŲ STUDENTŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO
ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti orientavimosi sportą studentų tarpe.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
5. Vykdo Lietuvos sporto universitetas, OSK „Šilas“, Asociacija „Sportuok miške“.
6. Vyriausias teisėjas Pranas Mockus.
III. LAIKAS IR VIETA
7. Varžybos vyks 2016 m. Balandžio 29–30 dienomis (penktadienis-šeštadienis) Kauno raj.,
Kačerginė ir Prienų raj., ,,Mačiūnų“ žemėlapis (žiūrėti schemą):

Varžybų rajonas:
1 diena Kačerginė. Reljefo formos vidutinės ir smulkios. Miškas spygliuočių, nuo labai gero iki
vidutinio bėgamumo. Yra prižėlusių ir prasto bėgamumo vietų. Geras kelių, proskynų ir takų
tinklas. Didžiausi pakilimai Nemuno šlaitas iki 55 m. Žemėlapis atnaujintas 2016 m. Mastelis 1:
7500.
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2 diena Mačiūnų miškas. Reljefo formos vidutinės ir smulkios. Dominuoja įvairaus dydžio
duobės, taip pat – kalneliai, lomos, pelkutės, kitokios formos. Žemėlapio vidury didelė pelkė.
Didžiausi šlaitai iki 20 m. Miškas spygliuočių, vidutinio bėgamumo. Yra prižėlusių prasto
bėgamumo jaunuolynų. Kelių, proskynų ir takų tinklas vidutinio tankumo.
Žemėlapis atnaujintas 20016 m.
Mastelis 1: 10 000, horizontalės kas 5 m.

8. Varžybų pradžia:
Balandžio 29 d. (penktadienis) 16 val.
Balandžio 30 d. (šeštadienis)
11.30 val.
IV. DALYVIAI
9. Amžius neribojamas;
10. Čempionate gali dalyvauti:
10.1.LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU;
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.
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.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
13. Balandžio 29 d. (penktadienis)
14.00–15.00 val. Dalyvių atvykimas, mandatinė komisija ir registracija (starto vietoje);
15.30 val. Varžybų atidarymas, vadovų pasitarimas;
16.00 val. Komandinių varžybų startas vaikinų ir merginų 3 etapų estafetės rungtyje.
18.00 val. Estafetės varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
Balandžio 30 d. (šeštadienis)
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10.00–11.00 val. Dalyvių atvykimas, registracija (starto vietoje);
11.30 val. Asmeninių-komandinių varžybų startas vidutiniame nuotolyje nurodyta kryptimi.
14.45 val. Varžybų apdovanojimai, uždarymas.
VI. KOMANDOS SUDĖTIS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
14. Komandos sudėtis: iš kiekvienos aukštosios universitetinės mokyklos gali dalyvauti po 12
studentų (6 vyrai + 6 moterys) ir treneris – vadovas.
15. Bendra komandinė įskaita: komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą didžiausią taškų sumą
individualioje ir komandinėje varžybų rungtyje.
16. Asmeninėse – komandinėse varžybose dalyviai taškus gauna: I vieta – 23 taškai, II – 21, III –
19, IV – 17, V – 16, VI – 15, VII – 14 ir t. t. XX – 1 taškas.
17. Komandinėse estafetės varžybose taškus gauna: I vieta – 42 taškus, II – 36, III – 30, IV – 24, V
– 21, VI – 18, VII – 15, VIII – 12, IX – 9, X – 6, XI – 3.
18. Asmeninėse varžybose visi dalyviai įveikę nuotolį ir tilpę į kontrolinį laiką, užėmę 20-ą ir
žemesnes vietas gauna po vieną tašką.
19. Estafetės rungtyje aukštoji universitetinė mokykla gali išstatyti po dvi komandas vyrų ir
merginų grupėse.
20. Komandinėse estafetės varžybose taškus gauna tiktai pirmoji aukštosios universitetinės
mokyklos registruota komanda.
21. Antrosios komandos startuoja be konkurencijos.
Pastaba: aukštoji mokykla užregistravusi daugiau dalyvių būtinai turi nurodyti be konkurencijos
startuojančius studentus;
VII. APDOVANOJIMAI
22.
23.
24.
25.

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.
VIII. FINANSAVIMAS

26. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
27. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
28. Išankstinė komandų registracija, siunčiamos el. paštu: p.mockus@gmail.com iki 2016 m.
balandžio 25 d. 22 val. Registracijos paraiškoje būtina nurodyti SI numerį (jei turi) ir jei registruojat
daugiau dalyvių pažymėti kurie studentai startuos be konkurencijos.
X. PARAIŠKOS
29. 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,
LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
_______________________
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