LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS
Vilnius, 2019-09-02
Pirmininkas: Donatas
Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:
1. Orientavimosi po vandeniu sporto šakos plėtra Lietuvoje

Nardymo entuziastai kreipėsi į Lietuvos orientavimosi sporto federaciją su prašymu padėti
atgaivinti šią sporto šaką Lietuvoje. Išklausius nardymo atstovų viziją Lietuvos orientavimosi
sporto federacija pasiūlė pasidomėti galimybėmis naudotis SportIdent arba Emit
atsižymėjimo sistema po vandeniu, jos veikimo ypatumais. Lietuvos orientavimosi sporto
federacija neįsipareigoja puoselėti šios sporto šakos, tačiau rengiant tokio tipo varžybas,
LOSF pasidalins informacija su savo nariais bei orientavimosi sporto bendruomene.
2. EYOC 2021 varžybų organizavimas
2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacija gavo teisę rengti EYOC 2021 Lietuvoje. LOSF
vykdantysis direktorius pristatė numatytas vietoves, vykdomus darbus. Tam, kad galėtų būti
toliau vykdomos veiklos būtina nuspręsti, kas bus čempionato organizatorius, varžybų
direktorius, paskirti nacionalinį kontrolierių.
LOSF vykdantysis direktorius pasiūlė:

Varžybų organizatorius – Lietuvos orientavimosi sporto federacija (nesteigiamas atskiras
juridinis vienetas)
Varžybų direktorius – Vilius Aleliūnas
Varžybų vieta – Vilnius
Varžybų data – 2021 birželio 24-27
Nacionalinis kontrolierius – Vitalijus Paulauskas
Balsavimo rezultatai: Už – 4 Nutarta: Patvirtinti EYOC 2021 varžybų direktoriumi Vilių
Aleliūną, organizuojant EYOC 2021 Vilniuje, 2021 m. birželio 24-27 dienomis. Nacionalinis
kontrolierius – Vitalijus Paulauskas.
3. 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto federacijos biudžeto vykdymas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2019 m. LOSF biudžeto vykdymą. 2019 m. biudžetą
planuoti buvo labai sudėtina, nes pasikeitus fizinio aktyvumo veiklų finansavimo modeliui
buvo teiktos paraiškos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir dar nebuvo gautas atsakymas
dėl veiklų finansavimo/nefinansavimo. Lėšų į LOSF biudžetą surinktą mažiau nei planuota,
tačiau LOSF biudžetas subalansuotas. Išreikštas susirūpinimas kaip vykdyti fizinio aktyvumo
projektus, jeigu nebus gautas finansavimas iš ŠMSM. Pasidalinta Šiaurės šalių praktika iš
Nord grupės susitikimo rugpjūčio mėnesį, jog visos Skandinavijos bei Baltijos šalys (išskyrus
Lietuvą) savo biudžetą renka ir iš varžybose dalyvaujančių žmonių mokesčių (t.y nuo
kiekvieno dalyvio organizatoriai moka federacijai tam tikrą numatytą mokestį). Svarstyta šią
praktiką pritaikyti ir Lietuvoje ir pasiūlyta pasidomėti kokios galimos alternatyvos ir pateikti
pasiūlymą 2020 m. LOSF visuotiniam susirinkimui (pvz. 0,1 eur nuo dalyvio OS bėgte
varžybose Lietuvoje (21-65 grupėse).
4. 2019 m. LOSF sportininkų premijos už aukštus sportinius pasiekimus
2019 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacija gali pasidžiaugti aukštais sportininkų
pasiekimais – Gabrielė Andrašiūnienė Pasaulio čempionate iškovojo bronzos medalį, Jonas
Maišelis užėmė 6 vietą Europos čempionate, Europos jaunučių čempionate estafečių komanda
iškovojo bronzos medalius, o Tadas Dementavičius liko 4.
Visus šiuos sportininkus LOSF nori pagerbti ir įteikti premijas, tačiau nėra numatyta tvarka pagal,
kurią skiriamos piniginės išmokos.
Prezidiumas įpareigojo LOSF vykdantįjį direktorių parengti „Sportininkų skatinimo tvarkos aprašą“
ir jį pateikti artimiausiam prezidiumo posėdžiui tvirtinti.
5. 2020 m. Baltijos čempionatas

2020 m. gegužės m. 29-31 dienomis Lietuvoje turi vykti Baltijos čempionatas. Numatyta vietovė
– Ignalina. Žemėlapio autorius – Edgaras Voveris, iniciatorius ir finansinis rėmėjas Julius
Ptašekas. Svarstyta galimybė LOSF organizuoti Baltijos čempionatą, nes to pageidavo EYOC
2021 tarptautinis patarėjas, tačiau šios idėjos atsisakyti, nes didelė dalis EYOC 2021
organizacinio komiteto narių dalis yra aktyviai bėgiojantys elito grupės sportininkai.
Nutarta: Skelbti konkursą organizuoti 2020 m. Baltijos čempionatą Ignalinoje, 2020 m. gegužės
29-31 dienomis, žemėlapio autorius – Edgaras Voveris, žemėlapio kontrolierius Egidijus
Kukenys.
6. Žemėlapių sudarymo principai Lietuvoje
Visuotiniame LOSF narių susirinkime buvo sudaryta darbo grupė (Justinas Liubinskas, Devis
Žilovas, Kęstutis Abramikas) kuri turėjo parengti Žemėlapių sudarymo nuostatus ir pateikti juos
tvirtinimui. Nuo kovo mėnesio iki rugsėjo buvo gauta tik Kęstučio pasiūlymai, t.y darbo grupė
nelabai vykdė darbą. Rugpjūčio pabaigoje Nord grupės susirinkimo metu LOSF vykdantysis
direktorius iškėlė problemą kitoms šalims ir šios pasidalino savo praktika bei turimais
dokumentais.
Nutarta: Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių kartu su darbo grupe parengti Žemėlapių sudarymo
aprašą Lietuvoje atsižvelgiant į šiaurės šalių praktiką. Aprašas turi būti parengtas iki 2019 m.
lapkričio 1 d.
7. 2019 m. sezono uždarymas
LOSF vykdantysis direktorius teikė pasiūlymą organizuoti/atgaivinti sezono uždarymo šventę,
kuri taptų tradicine. Šiais metais siūlomą šventę organizuoti gruodžio mėn pradžioje,
Druskinkuose, kartu rengiant OS varžybas, OS klubų futbolo turnyrą bei uždarymo šventę ir
geriausių sportininkų apdovanojimus.
8. LOSF masiškumo projektai
LOSF vykdantysis direktorius pristatė projektus/renginius, kuriuose LOSF dalyvavo skatindama
atkyvesnį žmonių dalyvavimą orientavimosi sporto renginiuose.
Per 2019 metus jau sudalyvauta: Olimpinėje dienoje, Sportas visiems, Festivalyje
„Pavingiuojam“, Festivalyje „Master of calm“, Vilniaus sporto festivalyje ir kt.
Suorganizuota Pasaulinė OS diena, aktyviai reklamuojamos masinės OS varžybos Vilniuje,
išleista dalomoji medžiaga skirta pradedantiesiems.
Vis dar pradinėje stadijoje projektas – orientavimosi sportas tavo mokykloje. Įgyvendintas
pilotinis projektas Jurbarke birželio mėn. Ieškoma partnerių, kurie galėtų įgyvendinti šį projektą
visoje Lietuvoje.

9. LOSF IT komitetas
LOSF vykdantysis direktorius išreiškė susirūpinimą, jog IT technologijos naudojamos vis plačiau
ir daugelyje subjektų jos turi būti pritaikytos. LOSF IT palaikymas iki šiol būdavo LOSF
viceprezidento Justino Liubinsko rankose ir viskas vykdavo savanoriškais pagrindais, tad kai
kurie projektai yra stagnacijos padėtyje.
LOSF vykdantysis direktorius siūlo įsteigti LOSF IT komitetą. Siūloma komiteto sudėti:
pirmininkas Justinas Liubinskas, nariai – Giedrius Sabaliauskas, Vytautas Beliūnas, Edvardas
Ščerbavičius, Tadas Kazlauskas, Eduard Novičenko.

Balsavimo rezultatai: Už – 4 Nutarta: Patvirtinti LOSF IT komiteto sudėtį.

Posėdžio pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d. 18:05 val.
Posėdžio pabaiga: 2019 m. rugsėjo 2 d. 20:30
val.
Posėdžio sekretorius
Vilius Aleliūnas

