
 
 

 

TARPTAUTINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „TAKAS 2022” NUOSTATAI 

 

1. VARŽYBŲ TIKSLAI 

Skatinti aktyvų ir sveika laisvalaikį gamtoje šalies gyventojų tarpe bei didinti orientavimosi sporto žinomumą 

ir populiarumą Lietuvoje. 

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

Kauno orientavimosi sporto klubas „Takas“ ir Alytaus orientavimosi sporto klubas „Dainava“. Varžybų 

direktorius Devis Žilovas, tel. 8 685 84685, el. paštas info@oktakas.lt. Varžybų interneto svetainė 

www.oktakas.lt 

3. VARŽYBŲ VIETA IR PROGRAMA 

2022-06-23 Vidutinė trasa Viečiūnai, Druskininkų raj. 
2022-06-24 Vidutinė trasa Subartonys, Varėnos raj. 
2022-06-25 Prailginta vidutinė trasa Subartonys, Varėnos raj. 
2022-06-26 Prailgintas sprintas Merkinė, Varėnos raj. 

 

4. AMŽIAUS GRUPĖS 

Varžybų dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: 

OS bėgte 

Vyrai / Moterys: 8, 10, 10-14, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21S, 21N, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 

OS kalnų dviračiais 

Vyrai / Moterys: 14, 17, 21, 40, 50, 60. 

5. REGISTRACIJA, STARTO MOKESTIS 

Varžybų registracija vykdoma internetu https://dbsportas.lt/lt/varz 

Registracijos 
terminas 

V/M8 V/M10, 
V/M10-14 

V/M12-20 V/M21-60 V/M65-80 

2022-06-01 16 Eur 16 Eur 24 Eur 56 Eur 40 Eur 
2022-06-12 16 Eur 20 Eur 32 Eur 68 Eur 52 Eur 

 

Starto mokestis nurodytas už visas 4 varžybų dienas. Registruojantis ne į visas varžybų dienas taikomas 

papildomas 1 €/dienai mokestis (išskyrus M/W8 grupę). 

Starto mokestis turi būti sumokėtas pavedimu į organizatorių sąskaitą iki 2022-06-13. Starto mokestį 

mokant po birželio 13 d. bus taikoma +50% priemoka nuo pradinio starto mokesčio. 

Po 2022.06.12 registracija priimama tik el. paštu registracija@oktakas.lt ir tik esant laisvoms vietoms. 

Registruojantis po birželio 12 d. starto mokesčiui taikoma +50% priemoka nuo pradinio starto mokesčio. 
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Registracijos atšaukimas ir starto mokesčio grąžinimas yra galimas tik iki birželio 12 d. Atšaukus registraciją 

po 2022.06.12 starto mokestis nebegrąžinamas. 

Šeimos nuolaida. Trims ir daugiau vienos šeimos asmenims, startuojantiems visas varžybų dienas, taikoma 

20% nuolaida (būtina nurodyti registruojantis), jei bent du iš šių asmenų startuoja M/W8-18 grupėse. 

Nuolaida taikoma vaikams iki 18 metų amžiaus ir jų tėvams. 

Amžiaus grupės keitimas laikoma nauja registracija. 

Banko sąskaita: 

Gavėjas: KAUNO ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS TAKAS 

Gavėjo sąskaitos Nr.: LT517300010034297271 

Gavėjo kodas: 193156286 

Gavėjo bankas: Swedbank AB, 73000 

6. ELEKTRONINĖ PASIŽYMĖJIMO SISTEMA 

Varžybose naudojama SPORTident elektroninė pasižymėjimo sistema. SI kortelės nuoma – 1 €/dienai. Už 

pamestą arba negrąžintą SI kortelę mokamas mokestis, atitinkantis SI kortelės kainą. 

Dalyviams, iki birželio 12 d. nenurodžiusiems SPORTident kortelės numerio, bus priskiriamos nuomojamos 

kortelės, už kurių pakeitimą į asmenines numatytas papildomas 4 € mokestis. 

7. STARTO TVARKA 

Visas keturias dienas starto protokolai sudaromi burtų tvarka. 

8. APDOVANOJIMAI 

Pirmų trijų varžybų dienų grupių nugalėtojai bus apdovanojami specialiais varžybų suvenyrais. Varžybų 

nugalėtojai ir prizininkai pagal 4 dienų rezultatų sumą bus apdovanojami medaliais, varžybų suvenyrais bei 

rėmėjų prizais. Grupėje visas dienas startuojant 3 ir mažiau dalyvių, apdovanojamas tik nugalėtojas. Visi iš 

anksto užsiregistravę ir visas trasas įveikę M/W8 ir M/W10-14 grupių dalyviai bus apdovanoti medaliais. 

9. APGYVENDINIMAS 

Varžybų kempingas bus įsikūręs Merkinės pagrindinės mokyklos stadione. Daugiau informacijos apie 

varžybų kempingą bus pateikta vėliau. 

10. KITA INFORMACIJA 

Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako ir jų treneriai ar 

lydintys asmenys. Visi varžybų dalyviai privalo turėti galiojančią medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti 

varžybose. 

Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys 

sportininkai. 

Pretenzijos varžybų žiuri ar varžybų organizatoriams turi būti pateikiamos pagal galiojančias LOSF OS bėgte 

taisykles. 

Visi dalyviai privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu. Sportininkai startuojantys be dalyvio 

numerio bus diskvalifikuojami. 


