Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2019 gruodžio 13 d., Vilnius
Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Dalyvauja:
Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė - viceprezidentė
Darius Sadeckas - viceprezidentas
Justinas Liubinskas - viceprezidentas (telekonferencijos būdu)

Svarstomi klausimai:
1. 2021 m. LOSF organizuojamų varžybų (Lietuvos taurė ir Lietuvos OS bėgte
čempionatas sprinto ir mišrių sprinto estafečių trasose) rengėjų tvirtinimas
1.1 Rengti 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą sprinto ir
sprinto estafečių trasose buvo gauta viena paraiška - OK Oriens (Panevėžys).
Rimantas Serva nuo balsavimo nusišalino
Balsavimo rezultatai: Pritariu - 4, nepritariu - 0
Nutarta: OK Oriens paskirti 2021 m. Lietuvos OS bėgte čempionato sprinto
ir sprinto estafečių rengėju.
1.2 Rengti 2021 m. Lietuvos taurės varžybas buvo gauta viena paraiška - OK
Telšiai (Palanga)
Balsavimo rezultatai: Pritariu - 5, nepritariu - 0
Nutarta: OK Telšiai paskirti 2021 m. Lietuvos taurės rengėju

2. 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos čempionatų nuostatų
tvirtinimas.
Prezidiumo nariai posėdžio metu koregavo komitetų pateiktus nuostatus.
Prezidiumo narių nuomone raudonos ar oranžinės grupių sportininkai negali būti
įvardinti pavardėmis. Raudonų ar oranžinių grupių sportininkų sąraša varžybų
vykdytojui įpareigotas pateikti komitetas (OSKD ar OSS). Po korekcijų vyko
balsavimas.
Balsavimo rezultatai: Pritariu - 5, nepritariu - 0
Nutarta: Tvirtinti 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos
čempionatų nuostatus
2020 m. Lietuvos OS bėgte čempionatai (sprintas, mišrios sprinto estafetės, vidutinė,
ilga, estafetės)
2020 m. Lietuvos OS bėgte čempionatai (naktinė ir labai ilga)
2020 m. Lietuvos OSKD čempionatai
2020 m. Lietuvos OSS čempionatai
2020 m. Lietuvos OS takais čempionatai
3. LOSF sportininkų premijavimo tvarka
Balsavimo rezultatai: Pritariu - 5, nepritariu - 0
Nutarta: Tvirtinti LOSF sportininkų bei trenerių premijavimo tvarką

4. LOSF narių visuotinis narių susirinkimas
Nutarta siūlyti LOSF nariams apklausos būdu dvi alternatyvias datas: 2020 m.
kovo 7 d. arba 2020 m. kovo 11 d. Taip pat nutarta, jog kviesti klubus teikti
kandidatūras bei siųsti kandidatų CV į LOSF prezidento, viceprezidentų,
generalinio sekretoriaus, komitetų pirmininkų, revizijų ir etikos komisijos pareigas.
Kvietimas teikti kandidatus bus išsiųstas visiems LOSF nariams iki 2020 m.
sausio 10 d.
5. 2020 m. LOSF finansinė perspektyva
2019 m. LOSF teikė dvi paraiškas į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos fondą
fizinio aktyvumo bei kvalifikacijos tobulinimo programoms, tačiau lėšos skirtos
nebuvo. Planuojamas LOSF 2019 m. biudžeto įvykdymas - deficitinis (nes
veiklos, kurioms buvo teiktos paraiškos buvo vykdomos).

2020 m. valstybės biudžeto lėšos aukštam sportiniam meistriškumui dar nėra
pradėtos skirtstyti, tad 2020 m. LOSF lėšos pirmajame metų ketvirtyje bus
ypatingai mažos.
Nutarta: ieškoti galimybės turėti rezervą banke (iki 10000 eur) einamosioms
išlaidoms padengti (starto mokesčiai pasaulio čempionatuose ir kt.)
6. EYOC 2021 padarytų darbų pristatymas
LOSF vykdantysis direktorius trumpai apžvelgė padarytus darbus bei pirmąjį IOF
varžybų patarėjo vizitą. Prezidiumo nariai trumpai supažindinti su numatomu
renginio biudžetu, tolimesniais darbais. Pristatytas EYOC 2021 logotipas ir
internetinė svetainė.
7. 2020 m. LOSF veikla bei pareigybės
Taupant ir optimizuojant veiklą, taip pat siekiant labiau padėti LOSF komitetams
(parengti nuostatų, atrankos sistemų šablonus) nuspręsta nuo 2020 m. sausio 1 d.
atsisakyti komunikacijos specialisto ir turėti galimybė ieškoti LOSF administracijos
sekretoriaus (atsakomybės sritys: dokumentų ruošimas komitetas, komunikacija (vidinė
bei išorinė, LOSF www priežiūra). Artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas.
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