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Darbotvarkė: 

1. 2017 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuojamų varžybų rengėjų konkurso įvertinimas 

ir rengėjų tvirtinimas 

2. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuojamų varžybų rengėjų konkurso nuostatų pakeitimas 

ir konkurso supaprastinimas. 

3. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklos strategijos aptarimas 

 

 

1. 2017 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacija organizuoja 10 orientavimosi sporto bėgte 

varžybų, kurioms rengti buvo skelbtas konkursas. 

 

Organizuoti Baltijos čempionatą pateikė paraiškas OK Ąžuolas ir OK Javonis. Įvertinus paraiškas 

buvo priimtas sprendimas nugalėtoju skelbti OK Ąžuolas. Preliminari renginio data – 2017m. 

birželio 10-11d. 

 

Organizuoti Lietuvos orientavimosi sporto trumpoje trasoje ir mišrių sprinto estafečių čempionatą 

buvo pateikta viena paraišką, kurią pateikė OK Oriens. Išnagrinėjus paraišką buvo priimtas 

sprendimas OK Oriens leisti organizuoti čempionatą. Preliminari data – gegužės vidurys. 

 

Organizuoti Lietuvos orientavimosi sporto čempionata vidutinėje trasoje buvo gautos dvi paraiškos, 

kurias pateikė OK Takas ir OK Javonis. Įvertinus paraiškas priimtas sprendimas nugalėtoju skelbti 

OK Javonis. Preliminari data – 2017 m. birželio 4d. 

 

Organizuoti Lietuvos klubų taurę buvo gautos dvi paraiškos, kurias pateikė OK Saulė ir OK 

Ąžuolas. Įvertinus paraiškas buvo priimtas sprendimas nugalėtoju skelbti OK Saulė. Preliminari data 

– 2017 m. rugsėjo 17d. OK Saulė įpareigojama surengti 2017 m. Lietuvos orientavimosi sporto 

naktinį čempionatą. Preliminari data 2017 m. balandžio 14d. 

 

Organizuoti Lietuvos taurės varžybas buvo gautos dvi paraiškos, kurias pateikė OK Dainava ir OK 

Karšuva. Įvertinus paraiškas buvo priimtas sprendimas nugalėtoju skelbti OK Dainava. Preliminari 

data – 2017 m. spalio 21-22 d. OK Dainava įpareigojama 2018 m. surengti Lietuvos orientavimosi 

sporto čempionatą labai ilgoje trasoje. 

 

Organizuoti Lietuvos orientavimosi sporto čempionatą estafečių ir ilgoje trasoje paraiškų gauta 

nebuvo, todėl nuspręsta rengti pakartotinį konkursą. 

 

Priimtas sprendimas dėl 2017m. Lietuvos orientavimosi sporto čempionato labai ilgoje trasoje 

rengimo tartis su 2016 m. Lietuvos taurės rengėju OK Šilas. 

 

2. Priimtas sprendimas iki kito prezidiumo posėdžio birželio mėnesį paruošti naujus Lietuvos 

orientavimosi sporto federacijos organizuojamų varžybų rengėjų konkurso nuostatus. Surasti 



galimybę paraiškas teikti elektroninėje erdvėje, iš karto gaunat elektroninį įvertinimą, pagal nuostatų 

kriterijus. 

3. Aptarta galimybė pakeisti LOSF įstatus, performuota LOSF struktūrą, mažinti LOSF prezidiumo 

narių skaičių. Aptarta vidinė LOSF startegija, reikalingi padaryti darbai. Aptarta etatinių darbuotojų 

skaičius, jų reikalingumas, efektyvumas, skatinimas. Priimtas sprendimas 2017 m. daugiau dėmesio 

skirti projektams susijusiems su vaikų bei moksleivių užimtumu. 


