
 
 

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS  

Vilnius, 2018-02-13 

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas  

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas: 

Donatas Kazlauskas – prezidentas  

Rimantas Serva – generalinis sekretorius  

Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė  

Justinas Liubinskas – viceprezidentas  

Darius Sadeckas – išreiškė nuomonę elektroniniu būdu  

Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės) 

Patricija Babrauskaitė – komunikacijos atstovė (be balso teisės) 

 

Svarstomi klausimai: 

1. Konkursas 2019 metų Lietuvos OS bėgte čempionatams rengti 
 

Buvo skelbtas konkursas 2019 metais rengti šias LOSf organizuojamas varžybas: 

 

Lietuvos čempionatas sprinto ir sprinto estafečių trasose 

Lietuvos čempionatas vidutinėje trasoje 

Lietuvos čempionatas ilgoje ir estafečių  trasose 

Lietuvos klubų taurė (su įsipareigojimu einamaisiais metais rengti naktinį čempionatą) 

Lietuvos taurė (su įsipareigojimu 2020 metais surengti Lietuvos čempionatą labai ilgoje trasoje) 

 

Buvo gautos OK „Fortūna“, OK „Kopa“, SK „Igtisa“, OK „Saulė“, OK „Šilas“, OK „Oriens“, OK 

„Ąžuolas“ klubų paraiškos rengti LOSF organizuojamas varžybas 2019 metais. 

 

Balsavimo rezultatai: 

 

Atsižvelgiant į Žemėlapių komiteto pirmininko Egidijaus Kukenio vietovių vertinimą, 2019 metais 

LOSF organizuojamas varžybas rengti paskirta: 

 

Lietuvos čempionatas sprinto ir sprinto estafečių trasose – OK „Fortūna“ (Trakai) 

Lietuvos čempionatas vidutinėje trasoje – OK „Saulė“ (Uosininkai) 

Lietuvos čempionatas ilgoje ir estafečių  trasose – OK „Ąžuolas“ (Ravai) 

Lietuvos klubų taurė – OK „Šilas“ (Balbieriškis) 

Lietuvos taurė (su įsipareigojimu 2020 metais surengti Lietuvos čempionatą labai ilgoje trasoje) – 

OK „Kopa“ (Juodkrantė) 



 
Lietuvos čempionatas naktinėje trasoje  - SK „Igtisa“ (Juodlė) 

 

 
 

2. 2018 metų Lietuvos OSKD čempionatų nuostatų tvirtinimas 
 

Aptarti OSKD komiteto parengti nuostatai. 
Vienbalsiai pritarta su sąlyga, jog ne Lietuvos piliečiai dėl čempionų vardų nekovoja. 
 

3. 2018 metų Lietuvos OS bėgte čempionatų nuostatų tvirtinimas 
 

Aptarti OS bėgte komiteto parengti nuostatai. 

Vienbalsiai pritarta su įpareigojimu OS bėgte komitetui išskirti bei pateikti elito grupių sportininkų 

sąrašą, kurie startuoja raudonoje grupėje, varžybų rengėjams ne vėliau kaip kitą dieną po 

registracijos pabaigos. 

 

 

4. Baltijos šalių uždarų patalpų orientavimosi sporto čempionatas 
 

Latvijos orientavimosi sporto federacija teikė siūlyma organizuoti Baltijos šalių uždarų patalpų 

orientavimosi sporto čempionatus, sudarant rinktines bei skaičiuojant suminius rezultatus. Kadangi 

Lietuvoje uždarų patalpų orientavimasis dar nėra išvystytas buvo priimtas nutarimas siūlyti LOSF 

konferencijai steigti Uždarų patalpų orientavimosi sporto komitetą, kuris kuruotų uždarų patalpų 

orientavimosi sporto raidą Lietuvoje. Lietuvos orientavimosi sporto federacija šią sporto šaką mato, kaip 

alternatyvą siekiant masiškumo ir populiarinant orientavimosi sporto Lietuvoje. Latvijos orientavimosi 

sporto federacijai siūloma rengti Baltijos šalių uždarų patalpų orientavimosi sporto taurę, kuomet keli 

etapai rengiami Latvijoje, keli Lietuvoje, bet dalyviams netaikomi dideli apribojimai. 

4. Ne Lietuvos piliečių startavimas Lietuvos čempionatuose 

 

Prezidiumas gavo raštą iš Lietuvos OS bėgte, OS slidėmis, OSKD, Kurčiųjų rinktinių narių bei 

kandidatų dėl „ Lietuvos čempionatų nuostatų pakeitimo“. Rašte pasisakoma, jog ne Lietuvos 

piliečiai, nors ir priklauso LOSF nariui (klubui ar sporto mokyklai) Lietuvos čempionatuose, 

invidualiose rungtyse startuotu be konkurencijos. Siūloma daryti išlygą, kuomet ne Lietuvos narys 

nuolat gyvena Lietuvoje. 

 

Balsavimo rezultatai: 

 

Prezidiumo nariai vienbalsiai pritarė tokiam nuostatų pakeitimui su siūlymu bei formuluote, jog ne 

Lietuvos piliečiai, kurie iki  einamųjų metų sausio 1 d. yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, 

gali kovoti dėl čempionų vardų. 

 
 

5. 2017 metų veiklos bei biudžeto vykdymo ataskaita bei 2018 metų veiklos bei biudžeto 

planas 



 
LOSF vykdandysis direktorius prezidiumo narius supažindino su 2017 metų biudžeto vykdymo 

ataskaita bei 2018 metų veiklos ir biudžeto planu. 

Balsavimo rezultatai: 

Prezidiumo nariai įpareigojo vykdantįjį direktorių pakoreguoti 2018 metų veiklos ir biudžeto 

planą, pagal jų pastabas ir ne vėliau kaip iki vasario 19 dienos paviešinti LOSF internetinėje 

svetainėje. 

                                                                                                                            Balsavimas vyko Vilniuje 

Posėdžio pradžia: 2018 m. vasario 13 d. 18:10 val.  

Posėdžio pabaiga: 2018 m. vasario 13 d. 22:00 val. 

 

Posėdžio sekretorius  

Vilius Aleliūnas 

 


