
  

 

 

 

 

 

 

Lietuvos taurė 
2016 10 15-16 

Prienai, Birštonas 

BIULETENIS NR. 3 

 

  



 

 

   
                              

 
 
 

 Nuoširdžiai kreipiuosi į Jus visų varžybų 
organizatorių bei Prienų krašto žmonių vardu! 
 Mums teko garbė pirmą kartą priimti tokį 
gausų būrį orientavimosi sporto meistrų, kurie 
varžysis varžybose LIETUVOS TAURĖ 2016. 
 Nuoširdžiai kviečiu atvykti į mūsų kraštą, 
kurį juosia nuostabios Nemuno, didžiausios ir 
ilgiausios Lietuvos upės, kilpos. Pasinaudokite 
unikalia galimybe pamatyti mūsų gamtos grožį, 
pajusti miškų kvapą, paskanauti mūsų krašto 

patiekalų, pabendrauti su draugiškais žmonėmis.  
 Tikiu, kad šiose varžybose turėsite galimybę parodyti kovinę dvasią pasiekti 
džiuginančių rezultatų, sutikti naujų draugų ir patirti neišdildomų įspūdžių!  
 Nepasididžiuokite ir atvykite į Prienus – orientavimosi sporto, rašytojų, 
keliautojų, sklandytuvų kraštą! 
 
 
Pagarbiai, Prienų r. savivaldybės meras           Alvydas Vaicekauskas 
 

 

 

 

 

 



 

 

Organizatoriai 

Varžybas organizuoja - Lietuvos orientavimosi sporto federacija  

Varžybas vykdo - orientavimosi sporto klubas „Šilas“ 

Vyr. teisėjas - Audrius Deltuva 

Vyr. sekretorius - Gvidas Rūkas 

Žiuri – Rimas Jovaišas, Ramunė Arlauskienė, Vilius Aleliūnas 

OS bėgte trasas ruošia - Vytautas Beliūnas, Andrius Valatka 

MTBO trasos – Remigijus Masilionis, Milda Radzivonaitė, Aidas Žigilėjus 

Kontrolierius – Vitalijus Paulauskas 

 

Programa 

 

Data Laikas Veikla Vieta 

2016-
10-15 

11:30 
Prailginta vidutinė trasa 

Buktos miškas, Birštono 
savivaldybė 

19:00 
Šventinė vakaronė 

Birštono kultūros centras 

Jaunimo g. 4, Birštonas 

2016-
10-16 

10:00 
Vidutinė trasa Skersabalio miškas, Prienų rajonas 

14:30 Apdovanojimai, loterija  ir 
varžybų uždarymas 

Antros dienos varžybų centras 

 

1 diena 2016-10-15 

11:00 Atvykimas ir registracija varžybų centre 

11:30 MTBO dalyvių startas 

13:00 OS bėgte dalyvių startas 

19:00 Šventinė vakaronė Birštono kultūros centre, Jaunimo g. 4 

 

 



 

 

2 diena 2016-10-16 

10:00 MTBO dalyvių startas 

11:00 OS bėgte dalyvių startas 

14:30 Apdovanojimai, loterija ir varžybų uždarymas 

 

Grupės 
M/W - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21S, 21N, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
85, 90, open*. 
BM/BW - 14, 16,  18, E, 40, 50. 
M/W 10 – markiruota trasa, KP ant linijos. 
*Open grupėje trasos bus nurodyta kryptimi. Dalyviai startuoti galės susimokėję 
starto mokestį registracijos metu (gali startuoti dalyviai ir iš anksto 
neužsiregistravę, varžybų dieną susimokėję starto mokestį). Startas 2016-10-15 
nuo 13.00 val. iki 14.30 val., 2016-10-16 – nuo 11.00 val. iki 12.30 val. Starto laikas 
dalyviams starte bus fiksuojamas atskira starto kortele. Dalyvis įveikęs trasą matys 
savo sugaištą laiką, tačiau laikai nebus sumuojami. 
 
Atvykimas 

1 diena Puzonys  varžybų centro koordinatės: 54.5395   23.9189 

Markiruotė ves nuo kelio Marijampolė - Vilnius  A16 ties Birštono vienkiemiu, 
toliau sukti link Puzonių 3315 kelias.  

2 diena Ingavangis  varžybų centro koordinatės: 54.6294  23.8163 

Markiruotė ves nuo 189 kelio Prienai – Skriaudžiai (link Meškapievio karjero).  

Avykstantiems nuo Marjampolės pusės bus markiruotė nuo kelio A16 (link  

N. Ūtos).  

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11EphF8knmydh6eN2Y6Achf

WxJks 

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=494746;6044770;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=495035,6044630&z=10000&lrs=vector,relief,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=488532;6054860;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=488627,6055037&z=10000&lrs=vector,relief,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11EphF8knmydh6eN2Y6AchfWxJks
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11EphF8knmydh6eN2Y6AchfWxJks


 

 

 
 

 

Varžybų vietovės, žemėlapiai 

 

1 diena - 2016-10-15 Buktos miškas, Birštono savivaldybė. 
Žemėlapis sudarytas 2016 m. pavasarį - rudenį. Mastelis 1:10000, H 2,5 m. 
Formatas – B4. 
MTBO – mastelis 1:15000, H 5. Formatas - A3. 
Autorius - Audrius Smilgius. 
 
Miškas nuo labai gero iki blogo prabėgamumo, vyrauja spygliuočių miškas. Reljefo 
formos erozinio arba kopinio tipo, daug įvairaus dydžio duobių ir kalniukų. Yra 
šlaitų nuo 15m iki 30m aukščio. Kelių ir proskynų tinklas vidutinis. Kirtimų beveik 
nėra. Yra keletas didesnių sausapelkių.  



 

 

 
Žemėlapio pavyzdžiai: 
 

 
 
2 diena 2016-10-16 Skersabalio miškas, Prienų rajonas. 
Žemėlapis 2016 m. Mastelis 1:10000, H 2,5 m. Formatas - B4. 
MTBO - mastelis 1:12500, H 5. Formatas – A4. 

Autorius - Audrius Smigius. 
 
Varžybos šiame miške vyks pirmą kartą. Orientavimosi požiūriu miškas yra 

vidutinio sudėtingumo. Vyrauja parkinis miškas su įvairaus dydžio ir gilumo 

duobėmis, vidutinio raižytumo reljefu. Miškas nuo labai gero iki vidutinio 

prabėgamumo. Kelių ir proskynų tinklas vidutinis. Žemėlapyje mėlynos spalvos 

beveik nėra.  

 

 

 

 

 



 

 

Žemėlapio pavyzdžiai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 d. 
2016-10-15 

KP 2 d. 
2016-10-16 

KP 

BME 22.1 km 30 15.4 km 27 

BWE 16.8 km 25 12.3 km 24 
BM14 10.6 km 19 7.5 km 19 

BM16 12.1 km 20 8.8 km 20 
BW16 9.4 km 19 6.2 km 13 

BM40 17.6 km 25 12.7 23 

BW40, BW50 12.4 km 19 9.1 km 21 
BM50 15.6 km 25 11.2 km  21  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/W 10 grupių atstumai yra pateikiami pagal markiruotės ilgį. 

 

 1 d. 
2016-10-15 

KP 2 d. 
2016-10-16 

KP 

M21E 9.6 km 26 7.2 km 23 

M35,M40 8.3 km 23 6.1 km 20 
M18,20 8.5 km 22 6.3 km 19 

M45,50 7.7 km 22 5.1 km 17 
M55,60 6.0 km 18 4.5 km 15 

M21S 7.3 km 19 5.7 km 17 

M21N 4.0 km 13 3.2 km 10 
M12 2.4 km 8 2.3 km 7 

M75 3.1 km 10 2.3 km 9 
M65,70 5.2 km 18 3.4 km 10 

M80,85,W75 2.3 km 7 2.3 km 8 
M10, W10 3.4 km 8 2.9 km 6 

M14 4.5 km 13 3.2 km 10 

M16 6.9 km 19 4.4 km 16 
Open 3.9 km 13 3.3 km 10 

W21E 8.4 km 23 5.9 km 20 
W35, W40 6.0 km 18 5.2 km 16 

W18,20 6.1 km 17 5.2 km 16 

W45,50 5.0 km 15 4.3 km 16 
W65,70 3.4 km 11 3.1 km 9 

W21S 5.9 km 16 4.0 km 14 
W21N 3.1 km 8 3.0 km 9 

W12 2.2 km 7 2.3km 6 
W55,60 5.2 km 14 4.3 km 13 

W14 3.8 km 11 3.0 km 10 

W16 5.2 km 13 4.3 km 16 



 

 

Informacija dalyviams  

1 diena 2016-10-15 

Parkavimas 

Parkavimas ant vieškelio, kurį kirs bėgikai ir dviratininkai.  

Dėmesio!!! Atvykstantys į varžybas būkite atidūs ir laikykitės saugaus greičio.  

Apšilimas 

Nuo varžybų centro link staro. 

Startas 

Atstumas nuo varžybų centro iki starto 700 m. Į starto koridorių dalyviai kviečiami 
prieš 3 minutes iki jų starto. Kiekvieno dalyvio atsakomybė pasiimti teisingą 
legendą ir žemėlapį. 

Legendos 

Legendos atspausdintos ant žemėlapių ir papildomai bus starto koridoriuje. 

Drabužiai 

Starto zonoje bus galima palikti rūbus maišuose, kurie bus pargabenti į varžybų 
centrą. 

Atsigėrimas 

Miške bus įrengtas 1 maitinimo punktas ilgesnėms trasoms (M14, M16, M18, 
M20, M21E, M21S, M35, M45, M50, M55, M60, W18, W20,W21E, W21S): vanduo 
ir „Maistas sportui“ atstatomasis gėrimas. 

Finiše bus „Maistas sportui“ atstatomasis gėrimas ir UAB „Akvavita“ negazuotas 
vanduo buteliukuose. 



 

 

Dėmesio!!! Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, finiše 
vandenį buteliukuose dalyviai galės pasiimti, sumokant LRV nustatytą 0,10 euro 
užstatą už depozitą, kurį vėliau galės atsiimti grąžindami tuščią tarą. 

Finišas 

Finišavusių dalyvių žemėlapiai bus renkami iki startų pabaigos. Žemėlapius 
pasibaigus startams galės pasiimti tik komandų vadovai. 

Varžybų centro schema 

100 – bendras paskutinis punktas visiems dalyviams 

F – bendras finišas visiems dalyviams 

P – automobilių parkavimas 

CP – varžybų centras 

S – startas 

 



 

 

2 diena 2016-10-16 

Parkavimas 

Parkavimas pievoje, šalia varžybų centro.  

Apšilimas 

Nuo varžybų centro link staro. 

Startas 

Atstumas nuo varžybų centro iki starto 250 m. Į starto koridorių dalyviai kviečiami 
prieš 3 minutes iki jų starto. Kiekvieno dalyvio atsakomybė pasiimti teisingą 
legendą ir žemėlapį. 

Legendos 

Legendos atspausdintos ant žemėlapių ir papildomai bus starto koridoriuje. 

Atsigėrimas 

Finiše bus „Maistas sportui“ atstatomasis gėrimas ir UAB „Akvavita“ negazuotas 
vanduo buteliukuose. 

Dėmesio!!! Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, finiše 
vandenį buteliukuose dalyviai galės pasiimti, sumokant LRV nustatytą 0,10 euro 
užstatą už depozitą, kurį vėliau galės atsiimti grąžindami tuščią tarą. 

Drabužiai 

Starto zonoje bus galima palikti rūbus maišuose, kurie bus pargabenti į varžybų 
centrą. 

Finišas 

Finišavusių dalyvių žemėlapiai bus renkami iki startų pabaigos. Žemėlapius 
pasibaigus startams galės pasiimti tik komandų vadovai. 



 

 

Varžybų centro schema 

100 – paskutinis OS bėgte punktas 

200 – paskutinis MTBO punktas 

F – bendras finišas visiems dalyviams 

P – automobilių parkavimas 

CP – varžybų centras 

S – startas 

 

 

 

 



 

 

Registracija 

Išankstinė registracija internetu https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016172  iki 2016 
m. spalio 7 d. 

Galutinė registracija iki 2016 m. spalio 11 d. 

Po 2016 m. spalio 11 d. galima registracija tik esant laisvoms vietoms, kreipiantis į 
organizatorius. 

Dėmesio!!! Registracijos metu numerius ir paraiškas atsiima tik komandos 
vadovai. 

Starto mokestis 

Grupė 
Iki 2016 10 07 Po 2016 10 07 Si nuoma 

2 dienom 1 dienai 2 dienom 2 dienom 
M/W 10, 12, 14,  
16, 18 

8.00€ 5.00€ 12.00€ 0.60€ 

M/W 21E, 21S, 21N 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 
OPEN 

16.00€ 9.00€ 24.00€ 2.00€ 

M/W 20, 65, 70,  
75, 80, 85, 90 

12.00€ 
 

7.00€ 
16.00€ 

 
0.60€ 

BM/W 14, 16, 18 8.00€ 5.00€ 12.00€ 0.60€ 

BME/BWE, BM/BW 
40, 50 16.00€ 9.00€ 24.00€ 2.00€ 

 
Apmokėjimas varžybų centre atsiimant numerius arba išankstiniu pavedimu į 
sąskaitą žemiau nurodytais rekvizitais.  
Už neatvykusį dalyvį kolektyvo atstovas moka pusę starto mokesčio dydžio baudą. 

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016172


 

 

Už pamestą nuomotą SI kortelę dalyvis sumoka jos vertės dydžio baudą. 
 
Rekvizitai: 

Orientavimosi sporto klubas „Šilas“ 
Įmonės kodas: 300609431 
Adresas: Basanavičiaus g. 14, Prienai LT - 59150 
A.s. LT077300010098032980 
AB „Swedbank“ 
 

Atsižymėjimo sistema 

SportIdent. MTBO grupėms bus aktyvuotos SIAIR+ stotelės. SIAC korteles bus 

galima išsinuomoti iš organizatorių.  

Apdovanojimas 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai dviejų dienų sumoje apdovanojami taurėmis. OS 
bėgte elito grupės piniginiais prizais. Prizai įteikiami asmeniškai ir tik 
apdovanojimų metu. 
Po varžybų apdovanojimų vyks loterija. Bus traukiami laimingi numeriai, tad 
saugokite savo dalyvio numerį iki pat varžybų galo, nes prizai bus įteikiami tik 
atsiimant juos gyvai. Renginio rėmėjai S-Sportas, Asics, bei UAB Ekofrisa įsteigė 
puikius prizus. 
 
Kitos sąlygos, saugumo taisyklės  

Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos. Už savo 

sveikatą sportininkai atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai.  

Varžybų dalyviai trasoje pamatę susižeidusį sportininką, privalo suteikti jam 

įmanomą pagalbą, jei to negali padaryti savo jėgomis – privalo kuo greičiau 

informuoti varžybų organizatorius.  

http://s-sportas.lt/
http://patrol.lt/
http://ekofrisa.lt/


 

 

Dviratininkai atsako už savo ir kitų dalyvių saugumą, vadovaujasi LOSF, OSKD 

taisyklėse numatytais saugumo ir saugaus eismo reikalavimais. Dalyvio registracija 

patvirtina, kad dalyvis susipažino su šiomis taisyklėmis. 

Šventinė vakaronė: 

Šventinė vakaronė skirta „Lietuvos Taurės 2016“ dalyviams vyks spalio 15 d. 19.00 

val. Birštono kultūros centre, adresu Jaunimo g. 4, Birštonas. 

Vakaronės metu vyks veteranų taurės, veteranų lygos apdovanojimai po kurių 

kviečiame visus „Lietuvos Taurės 2016“ dalyvius pasibūti, pabendrauti prie 

„apskritų" staliukų, paskanauti paruoštų patiekalų, „pasisukti" grojant gyvai ir 

diskotekinei muzikai.  

Bilieto kaina 10 Eur. Į kainą įeina šalti ir karšti patiekalai, desertas, kava, vyno 

taurė. 

Kad galėtumėm kokybiškiau viską suorganizuoti, prašome iš anksto įsigyti bilietus 

arba juos rezervuoti iki spalio 7 d. el. p. kristina785@gmail.com.  

Dėmesio!!! Dėl šventinės vakaronės rezervuotų bilietų kreiptis į Kristiną 

Sukockytę, registracijos palapinėje. 

Kontaktai: 

info@oksilas.lt 

Audrius Deltuva +37068582415 

Vytautas Beliūnas +37068582615 

 

 

 

mailto:kristina785@gmail.com
mailto:info@oksilas.lt


 

 

Apgyvendinimo galimybės: 

 Svečių namai Audenis suteikia 10% nuolaidą su slaptažodžiu Lietuvos taurė.  

 Prienų KKSC sporto salėje ant grindų 2 Eur/naktis. Moksleiviški kolektyvai, 

gyvenantys Prienų sporto centre, galės sporto arenoje nemokamai stebėti 

LKL dvikovą „Vytautas“- „Lietkabelis“. Varžybų pradžia 17.00 val. 

Kreiptis audriusdel@gmail.com. 

 Prienų globos namų atskirame pastate įrengti 2-3 asmenims skirti 

apartamentai. Lietuvos orientavimosi sporto taurės dalyviams vienos paros 

kaina vienam žmogui  – 15,04 Eur. Rezervaciją galite atlikti telefonu 

861865239 (Vita) arba el.p. info@pgn.lt  

 Daugiau galimybių dėl apgyvendinimo siūlome ieškotis Birštone:  

http://www.birstonasta.lt/?gclid=CLuljcOkhM8CFYHbcgodyScBGg  

http://www.kurortas.lt/index.php/lt/Birstonas/apgyvendinimas/privatus-sektorius  

http://www.visitbirstonas.lt/Privatus_sektorius  

http://www.tulpe.lt/lt/kainorastis/nakvynes-kainos  

http://birstonas.sanatorija.lt/  

http://www.royal-spa.lt/  

http://www.booking.com/hotel/lt/vytautas-mineral-spa.lt.html 

 

 

 

 

 

mailto:audriusdel@gmail.com
tel:861865239
mailto:info@pgn.lt
http://www.birstonasta.lt/?gclid=CLuljcOkhM8CFYHbcgodyScBGg
http://www.kurortas.lt/index.php/lt/Birstonas/apgyvendinimas/privatus-sektorius
http://www.visitbirstonas.lt/Privatus_sektorius
http://www.tulpe.lt/lt/kainorastis/nakvynes-kainos
http://birstonas.sanatorija.lt/
http://www.royal-spa.lt/
http://www.booking.com/hotel/lt/vytautas-mineral-spa.lt.html


 

 

 

               

               

          

              



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 


