
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2021 rugsėjo 28  d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas

Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta Žemaitės g. 6, Vilius (Gabrielė Andrašiūnienė dalyvauja e.ryšio

priemonėmis)

Dalyvauja:

Donatas Kazlauskas - prezidentas

Rimantas Serva - generalinis sekretorius

Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė (e.ryšio priemonėmis)

Justinas Liubinskas - viceprezidentas

Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas

Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1. OK Saulės skundas dėl Lietuvos čempionato ilgoje trasoje rezultatų
2. Nacionalinių rinktinių aprangų gavimo bei naudojimo tvarkos aprašas

3. LOSF techninio komiteto sudėtis

4. Konkursas rengti 2022 - 2023 m. LOSF organizuojamas varžybas

5. UAB Dbtopas pasiūlymas dėl programos Takas bei Estafetė atnaujinimo

6. Papildomų lėšų AM programoms paskirstymas

7. Anuliuotų LČ trasų organizavimo klausimas



1. OK Saulės skundas dėl Lietuvos čempionato ilgoje trasoje rezultatų
LOSF Prezidiumas 2021m. rugsėjo X d. gavo OK „SAULĖ“ skundą su prašymu anuliuoti

Lietuvos OS bėgte ilgoje trasoje čempionato žiuri sprendimą anuliuoti minėto čempionato

dalies amžiaus grupių rezultatus, motyvuojant procedūriniais minėtų varžybų vyr.teisėjo bei

žiuri darbo pažeidimais.  Konkrečiai išvardinti šie pažeidimai:

1. Dalyvio skundas buvo pateiktas žodžiu, o ne raštu.

2. Dalyvio skundas buvo pateiktas vėliau, nei po 30 minučių po jo finišo.

3. Dalyvio protestas dėl vyr.teisėjo atsakymo į skundą buvo priimtas be 20 EUR

užstato.

Taipogi atkreiptas dėmesys, kad už sprendimą balsavo du žiuri nariai, trečiam nedalyvaujant

bei žiuri viršijo kompetenciją anuliuodama ne tik pareiškėjo, bet ir kitų grupių rezultatus.

LOSF Pezidiumas susipažinęs su skundu bei faktinėmis aplinkybėmis kurias patikslino OK

„Saulė“ atstovas bei kiti varžybose dalyvavę nariai, 2021m. rugsėjo 28d. posėdyje apsvarstė
šį skundą ir konstatuoja:

1. Teisėtos Žiuri sprendimai yra galutiniai ir privalomi varžybų dalyviams bei vykdytojams

(LOSF Orientavimosi sporto bėgte Varžybų taisyklės – toliau „Taisyklės“ - p. 24.3). LOSF

prezidiumas gali tik išreikšti savo nuomonę dėl žiuri sprendimo, tačiau įgaliojimų jį pakeisti

neturi.

Atsižvelgiant į tai, kad a) žiuri buvo sudaryta pagal Taisyklių reikalavimus, b) sprendimą
priimti turėjo teisę visi žiuri nariai, c) sprendimas priimtas balsų dauguma, telefonu

išklausius trečiojo žiuri nario nuomonę, darytina išvada, kad Žiuri turėjo teisę priimti

sprendimą, jis buvo priimtas teisėtai ir yra galutinis ir privalomas varžybų dalyviams ir

vykdytojams.

2. Skunde Išvardinti procedūriniai pažeidimai turi būti nagrinėjami kontekste su faktinėmis

aplinkybėmis, nes nuo jų priklauso ir taikomi terminai (Taisyklių 23.2 punktas). Nors skunde

nenurodoma priežastis, dėl kurios buvo pateiktas dalyvio skundas, tačiau tiek OK „SAULĖ“

atstovas, tiek kiti Prezidiumo narių kalbinti sportininkai patvirtino faktą, kad minėtose

varžybose vietovėje pastatyti kontroliniai punktai Nr. 49 ir 94, tarp kurių atstumas buvo apie

150m, buvo sukeisti vietomis, t.y. abu kontroliniai punktai stovėjo per 150m nuo savo

teisingos vietos. Prezidiumo nuomone, tai yra esminė organizatorių klaida, dėl kurios

sportininkams, kurių trasoje buvo bent vienas iš šių kontrolinių punktų, buvo grubiai

pažeisti kilnios sportinės kovos principai. Vyr. teisėjas, sužinojęs apie tokią klaidą privalėjo

net ir nelaukdamas skundo anuliuoti minėtų grupių rezultatus, kaip tai numato Taisyklių
20.13 punktas. Žiuri turi teisę vyr.teisėjui nurodyti laikytis Taisyklių (punktas 24.3).

Todėl, Prezidiumo nuomone, žiuri sprendimas yra teisingas ir atitinkantis Taisyklių
reikalavimus, o išvardinti procedūriniai pažeidimai neįtakoja galutinio sprendimo.



3. Prezidiumas atkreipia dėmesį, kad du iš trijų skunde išvardintų procedūrinių pažeidimų
susiję ne tiek su žiuri, kiek su vyr.teisėjo darbu, kurio atsakomybė yra priimti sprendimus

laikantis Taisyklių reikalavimų. Mūsų sportas vystosi, atitinkamai keičiamos bei tobulinamos

ir taisyklės, todėl LOSF Prezidiumas rekomenduoja varžybų rengėjams prieš varžybas bent

keletą kartų perskaityti Taisykles bei LOSF parengtus patarimus ir rekomendacijas varžybų
organizatoriams.

2. Nacionalinių rinktinių aprangų gavimo bei naudojimo tvarkos aprašas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė “Nacionalinių rinktinių gavimo bei naudojimo” tvarkos

aprašo projektą, kuris buvo aptartas su LOSF rinktinių komandų vadovais bei kuriame

numatoma kokiomis aplinkybėmis gaunama apranga ir kada ji gali būti naudojama.

LOSF prezidiumo narys J.R. išsakė nuomonę, jog tikėtina, kad parduodant nacionalines

aprangas būtų galima papildomai užsidirbti, be to būtų populiarinimas mūsų sportas.

LOSF vykdantysis direktorius priminė, jog turime “Fanų aprangą”, kuri skirta visiems

norintiems prisidėti prie LOSF bei reprezentuoti Lietuvą tarptautinėse varžybose.

Balsavimo rezultatai: Už - 4, susilaikė - 1, prieš - 0

Nutarta: Patvirtinti “Nacionalinių rinktinių aprangos gavimo bei naudojimo” tvarkos

aprašą.

3. LOSF techninio komiteto sudėtis

Paskutiniame LOSF prezidiumo posėdyje buvo nutarta kviesti žmones prisijungti prie LOSF

techninio komiteto.

Gautos keturios kandidatūros: Robertas Stankevič, Regimantas Kavaliauskas, Devis Žilovas,

Vesta Aleliūnienė

Balsavimo rezultatai: Devis Žilovas - 4, Robertas Stankevič - 1

Nutarta: Devį Žilovą patvirtinti nauju LOSF techninio komiteto nariu.

4. Konkursas rengti 2022 - 2023 LOSF organizuojamas varžybas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė planą, jog nuo 2022 metų Lietuvos OS bėgte

čempionatas labai ilgoje trasoje galėtų būti pervadintas į bendro starto varžybas, kuriose

nugalėtojų laikai būtų kur kas trumpesni. Taip pat sprinto organizatoriai turėtų vykdyti

Knock-out sprintą elito grupių sportininkams.

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2019/11/Nacionaliniu%CC%A8-rinktiniu%CC%A8-aprangu%CC%A8-naudojimo-bei-gavimo-tvarkos-apras%CC%8Cas.pdf


Diskutuota dėl galimo Lietuvos čempionatų grupavimo bei palengvinimo varžybų
rengėjams.

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog LOSF techninis komitetas rengia “Paraiškų
vertinimo kriterijus” bei naują paraiškos formą.

Diskutuota dėl starto mokesčio Lietuvos čempionatuose.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: Patvirtinti konkursą 2022 - 2023 metų LOSF organizuojamų varžybų rengėjams bei

konkurso nuostatus.

5. UAB DBtopas pasiūlymas dėl programų “Takas” ir “Estafetė”

LOSF vykdantysis direktorius informavo, jog pasibaigus EYOC 2021 buvo gautas UAB Dbtopas

pasiūlymas dėl programų “Takas” ir “Estafetės” atnaujinimo pritaikant jas tarptautinėms

varžyboms, pagerinant sąlygas komentatoriams ir kt.

LOSF prezidiumas diskutavo principinį dalyką ar verta atnaujinti esamą programą ar reikia

ieškoti alternatyvų.

Nutarta suorganizuoti susitikimą su UAB Dbtopas atstovais dėl bendradarbiavimo ir

platesnių programos atnaujinimo galimybių.

6. Papildomų AM lėšų paskirstymas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

papildomai AM programoms gauta 34468 eur.

Taip pat buvo pristatyta kiek, kuri disciplina jau išleido einamaisiais metais. Buvo gautas

OSKD rinktinės vadovės prašymas dėl papildomų 5000 eur skyrimo.

LOSF prezidiumas diskutavo apie efektyvų pinigų panaudojimą.

Vykdantysis direktorius pristatė, jog gruodžio mėn. vyks žiemos universiada į kurią planuoja

vykti 2 vaikinai ir 2 merginos, tačiau pasiruošimui pinigų nebėra.

Nutarta skirti: 5000 eur OSS rinktinės pasiruošimas universiadai bei OSS inventorius, 5000

nacionalinės rinktinės aprangos (moksleiviai), nacionalinės varžybos 6000 eur, trenerių ir

varžybų organizatorių kvalifikacijos kėlimas (3000 eur), LOSF administracija (4000 eur), LOSF

rinktinės (10000 eur).

7. Anuliuotų LČ čempionatų organizavimas



2021 m. rugsėjo mėn. buvo anuliuota LČ OS bėgte ilgos trasos rezultatai bei LČ OSKD

estafečių moterų elito grupės rezultatai.

LOSF prezidiumas svarstė apie galimybę vykdyti čempionatus papildomai, prijungti prie kitų
varžybų arba nevykdyti.

Lietuvos taurės varžybų metu ilgos trasos nebus, tad prijungti prie šių varžybų nėra

galimybės.

Prieš balsavimą LOSF prezidiumo nariai D.K. ir J.R. nusišalino.

Balsavimo rezultatai: Neorganizuoti anuliuotų čempionatų 3 už, 0 prieš, 0 susilaikė

Nutarta: Papildomai nerengti Lietuvos OS bėgte čempionato ilgoje trasoje bei Lietuvos OSKD

čempionato estafečių trasoje (moterų elito grupėje).

Posėdžio pradžia: 2021 m.  Rugsėjo 28 d. 18:02

Posėdžio pabaiga: 2021 m. Rugsėjo 28 d. 20:05

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


