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LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS
OS BĖGTE KOMITETO
NUOSTATAI
1. KOMITETO SUDĖTIS
OS bėgte komitetą sudaro komiteto pirmininkas ir 4 nariai. Komiteto pirmininką 3-jų metų laikotarpiui skiria LOSF
Prezidiumas.
Komiteto narius ir OS bėgte rinktinės vadovą komiteto pirmininko teikimu 3-jų metų laikotarpiui tvirtina Prezidiumas.
Komiteto pirmininko ir narių kadencijų skaičius neribojamas. Komiteto narys gali būti pašalintas iš komiteto, jei jis
nedalyvauja komiteto veikloje. Sprendimą šiuo atveju priima Prezidiumas, komiteto pirmininko teikimu.
2. KOMITETO FUNKCIJOS
1. Rengia ir įgyvendina aukšto sportinio meistriškumo kėlimo programą;
2. Sprendžia klausimus, susijusius su Lietuvos OS bėgte rinktine:
- teikia prezidiumui patvirtinti rinktinės vadovą.
- tvirtina OS bėgte rinktinės vadovo parengtą rinktinės pasirengimo planą, biudžetą, atrankos į OS bėgte rinktinę tvarką,
komandos sudėtį svarbiausiems metų startams, rinktinės kandidatų sąrašus.
3. Kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja svarbiausių šalies varžybų vietas ir datas.
4. Bendradarbiauja su OS bėgte moksleivių ir jaunimo komitetu bei ruošia projektus susijusius su studentų sportu.
5.Teikia pasiūlymus LOSF prezidiumui dėl varžybų taisyklių keitimo.
6. Koordinuoja OS bėgte sportininkų reitingavimą.
7.Teikia LOSF Prezidiumui pasiūlymus skatinti sportininkus.
8. Rengia “raudonos grupės” sportininkų sąrašą bei teikia jį Lietuvos OS bėgte čempionatų organizatoriams.
9. Už savo veiklą atsiskaito LOSF Prezidiumui ir Konferencijai.
3. OS BĖGTE RINKTINĖS VADOVO FUNKCIJOS
1. Sprendžia klausimus, susijusius su Lietuvos OS bėgte rinktine:
- rengia rinktinės pasirengimo planą, biudžetą bei teikia jį OS bėgte komitetui tvirtinti,
- rengia kitų metų atrankos į OS bėgte rinktinę tvarką bei teikia ją OS bėgte komitetui tvirtinti,
- svarbiausiems metų startams (Baltijos čempionatas, Pasaulio taurė, Pasaulio bei Europos čempionatai, Pasaulio
žaidynės) sprendžia komandos sudėti bei teikia ją OS bėgte komitetui tvirtinti,
- kuria strategiją ilgalaikiams rinktinės tikslams,
- sudaro rinktinės kandidatų sąrašą (esant poreikiui A, B ir C rinktinės) bei teikia OS bėgte komiteto tvirtinimui,
- iškelia tikslus OS bėgte rinktinei bendrai ir atskiriems jos nariams,
- palaiko glaudžius santykius su OS bėgte rinktinės kandidatais,
- kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja OS bėgte rinktinės pasirengimo plano įgyvendinimą, prisideda
organizuojant treniruočių stovyklas ir OS bėgte rinktinės dalyvavimą pagrindinėse varžybose.
3. Jei OS rinktinės komandos vadovo pozicijoje žmogaus nėra, visas jo funkcijas vykdo OS bėgte komitetas.

4. KOMITETO POSĖDŽIAI
OS bėgte komiteto posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jo narių.

Komiteto posėdžius šaukia komiteto pirmininkas ne rečiau kaip kartą ketvirtyje. Posėdis taip pat gali būti sušauktas, jei to
reikalauja ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių.
Posėdžiui pirmininkauja komiteto pirmininkas, jam nesant – jo įgaliotas komiteto narys.
Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto
pirmininko balsas.
Jei svarstant atskirą klausimą, galimas komiteto nario interesų konfliktas, šis narys nuo balsavimo privalo nusišalinti.
Visi komiteto posėdžiai protokoluojami.
Komiteto posėdžiai gali vykti ir elektroniniu būdu.

