Moksleivių ir jaunimo komiteto susirinkimas
Vilnius, 2019-11-14
Pirmininkas: Vilius Aleliūnas
Sekretorius: Algirdas Bartkevičius
Dalyvaujančių posėdyje sąrašas:
Vilius Aleliūnas - komiteto pirmininkas
Simonas Krėpšta – komiteto narys
Aušra Bartkevičienė – komiteto narė
Eglė Staišiūnienė – komiteto narė
Algirdas Bartkevičius – komiteto narys (nuotoliniu būdu, konferencinis pokalbis)
Gabija Ražaitytė – komiteto narė
Svarstomi klausimai:

1. 2020 metų svarbiausi startai
● Baltijos čempionatas
● Europos jaunių, jaunučių čempionatas
● Pasaulio jaunimo čempionatas
● Baltijos šalių jaunimo taurė
● Pasaulio studentų čempionatas
2. 2020 metų atrankos sistema
● Baltijos čempionatas: komanda bus sudaroma komiteto sprendimu, atsižvelgiant į einamąjį
2020 metų reitingą 2020 m. gegužės 18 dieną bei kontrolinį bėgimą manieže 2020 m. kovo
14 d.
● Atranka į Europos jaunių, jaunučių čempionatą: 1) Baltijos čempionato ilga trasa, 2)
Lietuvos čempionato vidutinė trasa, 3) krosas 2020-05-20 (0,95 koeficientas) ir 4) sprintas

2020-06-06. Skaičiuojami 3 iš 4 geriausių startų. Į rinktinę patenka 2 pagal atranką ir 2
komiteto sprendimu.
● Jaunimo Pasaulio čempionatas: 1) krosas 2020-05-20 (0,95 koeficientas), 2) sprintas 202006-06, 3) Lietuvos čempionato vidutinė trasa, 4) einamasis reitingas 2020-06-07 dienai.
Skaičiuojami 3 iš 4 geriausių startų. Patenka 2 pagal atranką ir 2 komiteto sprendimu.
● Baltijos šalių jaunimo taurė: 1) Lietuvos čempionato ilga trasa, 2) krosas 2020-09-23
(koeficientas 0,95) 3) einamasis 2020 metų reitingas. Skaičiuojami du geriausi rezultatai
iš trijų. Į komandą patenka 3 pagal atranką ir 2 komiteto sprendimu.
● Pasaulio studentų čempionatas: apie norą dalyvauti reikia pranešti vilius@orienteering.lt
iki 2020 m. vasario 1 dienos. Registracijos patvirtinimui reikalingas avansas. Patekus į
Top30 federacija finansuos 50%, į Top10 - 100%, Top3 - premija pagal premijavimo
sistema.
3. 2020 metų sezono pasiruošimo planas
● Savaitgalinės stovyklos Lietuvoje, derinant su Kauno ir Vilniaus sprintų turais.
a) Pirmoji stovykla planuojama 2019.12.06-08 aplink Vilnių kartu su suaugusiųjų
rinktine.
b) Antra stovykla Kaune 2020.01.17-19
c) Trečia stovykla 2020 m. vasario mėnesį (per moksleivių atostogas) Druskininkuose.
d) Ketvirta stovykla 2020 m. kovo mėnesį Kaune kartu su sprintų turais.
Už stovyklų trasas atsakingas Algirdas Bartkevičius, nakvynę Vilius, teorinę dalį Gabija.
Informacija bus tikslinama.
● Stovykla Švedijoje balandžio 6-12 d. Už kelionę atsakingas Vilius, nakvynę Gabija, planą
Algirdas. Planuojama iki 20 žmonių.
● Oficiali EYOC stovykla Vengrijoje 2020 m. balandžio 13-16 d. iki 8 žmonių.
● Pirmoji oficiali EYOC2021 stovykla - savaitė prieš Vilniaus daugiadienes. Antroji - 2020
m. spalio viduryje (savaitė prieš Lietuvos taurę). Komitetas paskelbs kandidatų sąrašą.
4. Bendri treniravimosi pastebėjimai
● Pagrindinių ateinančių metų startų analizė, atsakinga Gabija.
● “Kalnų” treniruočių akcentavimas.
5. „TEAM Lithuania“ projektas
„Team Lithuania“ sudarys 12 15-20 metų amžiaus žmonių, kurie bus atrinkti pagal praėjusių metų
rezultatus bei motyvacinius prašymus. „Team Lithuania“ projekto dalyviai turės sumokėti
vienkartinį metinį mokestį. Už tai jie gaus stovyklas Lietuvoje, stovyklas užsienyje, rinktinės
aprangą bei kitą atributiką, atsirinkus į rinktinę, bus atleisti nuo mokesčio (BOC, EYOC, JWOC),

du kartus per metus turės galimybę atlikti sportinį sveikatos patikrinimą ir pan. Projekto detalės
bus paskelbtos artimiausiu metu. Komiteto artimiausia veikla –
a) už danų informaciją atsakingas Vilius, pristatyti iki gruodžio 1 dienos;
b) iki gruodžio 20 dienos darbo grupė (Vilius, Gabija ir Simonas) turi pristatyti projekto
šabloną komitetui.
6. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatai
Vilius užpildys.
Mokinių ir jaunimo komitetas nusprendė:
● Siūlyti trenerių susirinkimui pritarti organizuoti čempionatą naktinėje ir maratono trasose
M/V 16-18 metų amžiaus grupėms.
● Apdovanoti 6 geriausius individualiose trasose.
● Moksleivių ir jaunimo grupėms starto mokestis turėtų nesikeisti iki registracijos pabaigos.
7. Lietuvos orientavimosi sporto žiemos čempionatų nuostatai
Mokinių ir jaunimo komitetas nusprendė:
● Įtraukti M/V 12 metų amžiaus grupes.
8. Trenerių susirinkimas
Galima data 2020 m. 9-10 dienomis.
Tema: psichologijos paskaita, 2019 m. sezono aptarimas, 2020 m. pasirengimo ir atrankos plano
pristatymas, 2020 m. čempionatų nuostatų ir atrankinių pristatymai, PurplePen kursai, naktinė
trasa, gerosios praktikos pasidalinimas OS mokyklose.
9. Premijų klausimas
Komiteto pasiūlymas - Pasaulio čempionate pagerbti 1-6 vietas. Kitose tarptautinėse varžybose
palikti federacijos rekomenduojamas premijas.
Komiteto posėdis vyko Vilniuje
Posėdžio pradžia: 2019 m. lapkričio 14 dieną, 19:00
Posėdžio pabaiga: 2019 m. lapkričio 14 dieną, 22:15

