
 

 

 

 

Moksleivių bei jaunimo komiteto susirinkimas 

Kaunas, 2018-09-16 

 

Pirmininkas: Vilius Aleliūnas 

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas: 

Simonas Krėpšta – komiteto narys 

Aušra Bartkevičienė – komiteto narė 

Eglė Staišiūnienė – komiteto narė 

Algirdas Bartkevičius – komiteto narys 

Gabija Ražaitytė – komiteto narė (nuotoliniu būdu, konferencinis pokalbis) 

Svarstomi klausimai: 

1. 2018 metų sezono aptarimas (varžybų rezultatai, kelionės į varžybas, lydintys asmenys, 

atrankos tvarka) 

1. 2018 metais jau įvyko trejos svarbiausios varžybos. Baltijos čempionato rezultatai 

įvertinti gerai, Europos jaunių, jaunučių čempionato prastai, Pasaulio jaunimo 

čempionato – gerai. Po ilgos pertraukos Pasaulio jaunimo čempionate, vidutinėje trasoje 

turėjome finalistus vaikinų klasėje, Kastės Rutkauskaitės solidus pasirodymas, Akvilės 

Bartkevičiūtės bei Juditos Traubaitės TOP 30 vidutinėje trasoje.  

2. Komiteto sprendimu buvo nutarta nevykti į Jaunimo Jukolos varžybas dėl nederamo 

jaunučių elgesio Europos jaunučių čempionate. Vietoj šių varžybų nutarta vykti į 

treniruočių stovyklą Baltarusijoje lapkričio mėnesi.  

3. Pasiruošimo planas įvertintas gerai, įvyko visos suplanuotos stovyklos bei kontroliniai 

bėgimai. Nutarta, jog buvo vežami per dideli sportininkų kiekiai į treniruočių stovyklas.  

4. Nutarta, jog atrankoje bėgimų koeficientas 0,85 buvo blogai paskaičiuotas ir neturėjo 

jokios reikšmės. Atranka praėjo ganėtinai sklandžiai išskyrus Pasaulio jaunimo 

čempionato merginų grupės, kur buvo leista vykti penktai sportininkei už savo lėšas.  

5. Kelionės į varžybas, gyvenimo sąlygos visuose svarbiausiuose metų startuose buvo geros, 

sportininkams buvo sudarytos puikios sąlygos siekti aukščiausių rezultatų. 



 

 

6. Lydintys asmenys į varžybas buvo parinkti gerai. Išreikštas susirūpinimas, jog vykti į 

Baltijos čempionatą nenorėjo nei vienas treneris. Tokia pat situacija ir su kitomis 

svarbiausiomis metų varžybomis bei stovyklomis. 

7. Įvertintas grupių kuratorių darbas. M14-16 grupė buvo prastai kuruojama ir kontakto su 

kuratoriumi komitetui užmegzti nepavyko. Nutarta prašyti moksleivių trenerių 

susirinkimo išrinkti naują kuratorių. 

 

2. 2019 metų svarbiausi metų startai 

 Baltijos čempionatas 

 Europos jaunių, jaunučių čempionatas 

 Pasaulio jaunimo čempionatas 

 Baltijos šalių jaunimo taurė 

 Europos studentų čempionatas 

 

 

3. 2019 metų atrankos sistema 

 Nuspręsta pristatyti atrankos sistema iki š.m. spalio 1 dienos.  

 Nuspręsta, jog Baltijos čempionatui atrankinės varžybos nebus skelbiamos (siekiama 

sumažinti atrankinių varžybų skaičių). Komanda bus sudaroma komiteto sprendimu, 

atsižvelgiant į einamąjį 2019 metų reitingą. Norint dalyvauti atrankoje iki balandžio 1 

dienos būtina pateikti savo rezultatą 1 km/2 km/ 3 km (priklausomai nuo amžiaus) 

bėgimo manieže. Taip pat bus organizuojamas bendras bėgimas kovo viduryje.  

 Europos jaunių, jaunučių čempionatui ir Pasaulio jaunimo čempionatui organizuoti 

atrankinių varžybų savaitgalį birželio 7-9 dienomis bei krosą Kleboniškyje gegužės 15 

dieną. 

 Baltijos šalių jaunimo taurei organizuoti krosą spalio pradžioje bei imti Lietuvos 

čempionato ilgoje trasoje bei mokinių komandinių pirmenybių rezultatus. 

 Į Europos jaunių, jaunučių čempionatą bei Pasaulio jaunimo čempionatą vežti po 4 (2+2) 

sportininkus. 

 

4. 2019 metų sezono pasiruošimo planas 

 Stovykla Baltarusijoje lapkričio mėn. 

 Savaitgalinės stovyklos Lietuvoje derinant su Kauno ir Vilniaus sprintų turais 



 

 

 Pavasarinė stovykla Švedijoje 

 Birželio antroje pusėje stovyklos Baltarusijoje ir Danijoje 

 

5. Bendros treniruotės Vilniuje ir Kaune 

 Turėti dvi bendras savaitines treniruotes (1 greičio, kita BFP) 

 Pasitelkti į pagalbą kitų sporto šakų atstovus 

 Neleisti kitų sporto šakų atstovams sudarinėti planų jauniems sportininkams, kurie turi 

OS trenerį. 

 

6. Sportininkų ir trenerių skatinimas 

 Išrinkti geriausią metų moksleivių trenerį ir jį apdovanoti 

 Išrinkti geriausią metų moksleivį sportininką ir jį apdovanoti 

 Išmokėti vienkartines išmokas sportininkams užėmusiems ypatingai aukštas vietas 

svarbiausiose metų varžybose (komiteto sprendimu) 

 

7. „TEAM Lithuania“ projektas 

Nuo 2018 metų pabaigos pradėti vykdyti „Team Lithuania“ projektą, kurio pagrindinis tikslas 

sutelkti stipriausius sportininkus siekti aukštesnių rezultatų, sudaryti grupę žmonių, kurie siekia 

vieno tikslo bei turėti „siekiamybę“ orientavimosi sporte. „Team Lithuania“ sudarys 20 žmonių 

15-20 amžiaus, kurie bus atrinkti pagal praėjusių metų rezultatus, motyvacinius prašymus bei jų 

treniruočių dienoraščius. „Team Lithuania“ projekto dalyviai turės sumokėti vienkartinį mokestį, 

tačiau už tai jie gaus stovyklas Lietuvoje, stovyklas užsienyje, rinktinės aprangą bei kitą 

atributiką, atsirinkus į rinktinę bus atleisti nuo mokesčio (BOC, EYOC, JWOC). Projekto detales 

bus paskelbtos per trenerių susirinkimą. 

 

8. Lietuvos orientavimosi sporto trenerių susirinkimas 

Nuspręsta apklausti trenerius, koks formatas jiems būtų tinkamiausias. Komiteto nuomone būtų 

labai gerai turėti dviejų dienų susirinkimą, kurio metu būtų galima pabendrauti neformalioje 

aplinkoje, įveikti orientavimosi trasą, sužinoti praktinių patarimų. 

 

Komiteto posėdis vyko Kaune 

Posėdžio pradžia: 2018 m. rugsėjo 16 dieną, 10:10 

Posėdžio pabaiga: 2018 m. rugsėjo 16 dieną, 13:15 


