Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 rugsėjo 8 d., Vilnius

Pirmininkas: Rimantas Serva
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
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Varžybų konkursas 2021 bei 2022 metams
LOSF varžybų kalendoriaus projektas 2021 m.
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6.2 Algirdo Bartkevičiaus prezentacija

7. Kito posėdžio data
Pastabų darbotvarkei neišsakyta.

Svarstomi klausimai:
1. G.T. apeliacija dėl starto protokolų sudarymo 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte
čempionate ilgoje trasoje
2020 m. rugsėjo 7 d. buvo gauta G.T. apeliacija dėl taisyklių nesilaikymo, sudarant starto protokolus bei
priimant sprendimus Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionate ilgoje trasoje 2020 m. rugsėjo 5 d.
LOSF prezidiumas paprašė raštu pateikti situacijos komentarą iš varžybų vyr. Teisėjo. Taip pat LOSF varžybų
patarėjo A.D. buvo paprašyta skubos tvarka pateikti varžybų ataskaitą.
Išnagrinėjus apeliaciją bei įvertinus A.D. bei varžybų vyr. teisėjo atsakymus, LOSF prezidiumas vienbalsiai
pritarė, jog buvo pažeista:
●

LOSF varžybų taisyklių 8.5 punktas “8.5 Sportininkai, laiku neužsiregistravę Lietuvos čempionato
varžyboms ir dėl to nedalyvavę burtų traukime, gali būti įrašomi į starto protokolą tik esant laisvoms
rezervinėms vietoms protokolo pradžioje prieš visus registruotus dalyvius. Tai turi būti atlikta ne
vėliau kaip likus 24 val. iki rungties pradžios. Vėliau bet kokie keitimai neleidžiami. “

Taip pat buvo padaryti procedūriniai pažeidimai priimant sprendimus teisėjų kolegijoje bei žiuri.
Kadangi sportininkas, kuris pavėlavo užsiregistruoti ir startavo ne pagal taisykles, sutinka, jog jo rezultatas
būtų B/K (pažymėta varžybų vyr. teisėjo atsakyme), LOSF prezidiumas vienbalsiai pritaria.
Nutarta:
● 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato ilgoje trasoje rengėjai pažeidė taisykles
sudarydami starto protokolus bei priimdami sprendimus, todėl LOSF prezidiumas įpareigoja
rengėjus varžybų protokole V35 grupėje prie sportininko S.P. pažymėti B/K bei bronzos medaliu
apdovanoti G.T.
● LOSF prezidiumas įpareigoja LOSF varžybų rengėjus bei patarėjus įdėmiai perskaityti LOSF
taisykles, Lietuvos OS bėgte čempionatų nuostatus, kitus dokumentus, kuriais vadovaujamasi
vykdant orientavimosi sporto varžybas Lietuvoje.
● LOSF prezidiumas įpareigoja LOSF administraciją, kuo greičiau atnaujinti LOSF varžybų taisykles,
atitinkančias naujausius IOF standartus.
● Organizuoti LOSF varžybų organizatorių, varžybų patarėjų mokymus.
2. LOSF komitetai ir struktūra
2020 m. birželio 22 d. Prezidiumo posėdyje LOSF vykdantysis direktorius buvo įpareigotas parengti
atnaujintą LOSF struktūrą bei kompetencijų aprašus.
Siūlymas atnaujinti LOSF komitetus iš esmės, nes pastaruosius keletą metų komitetų darbe jaučiama
stagnacija, taip pat sunku surasti žmones, norinčius prisijungti prie komandos.
Siūlomi nauji LOSF komitetai: rinktinių, sporto plėtros, techninis, IT, OS takais bei veteranų. Rinktinių
komitetas turėtų sau pavaldžius 4 rinktinių vadovus, kuriems būtų atlyginama už jų darbą. Ypatinga svarba rinktinių bei techninis komitetai. Rinktinių komitetas koncentruotas į aukštą sportinį meistriškumą, tačiau

norima, jog nebūtų takoskyros tarp disciplinų. Techninis komitetas apims ne tik orientavimosi sporto
žemėlapių sudarymo klausimus, tačiau ir varžybų kokybės, taisyklių atnaujinimo ir kt.
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Patvirtinti LOSF struktūrą bei LOSF komitetų ir komandos vadovų kompetencijų aprašus
(Priedas Nr. 1)
3. Varžybų konkursas 2021 ir 2022 m.
2020 m. birželio 22 d. Prezidiumo posėdyje LOSF vykdantysis direktorius buvo įpareigotas parengti
atnaujintą LOSF organizuojamų varžybų konkurso tvarką. Buvo diskutuota, jog skelbiant konkursą
reikalinga iš anksto numatyti, koks startinis mokestis turi būti renkamas. Nutarta, jog norint siekti varžybų
kokybės, reikia didinti starto mokesčius. Diskutuota dėl laiko matavimo sistemos orientavimosi sporto
kalnų dviračiais ir orientavimosi sporto slidėmis Lietuvos čempionatuose. Diskutuota dėl čempionatų
(orientavimosi sporto bėgte) grupavimų bei galimų datų.
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Patvirtinti LOSF organizuojamų varžybų konkurso nuostatus, paraiškos formą (priedas Nr. 2).
Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių paskelbti konkursą LOSF organizuojamoms varžyboms rengti 2021
bei 2022 m. sezonams nurodant paraiškų teikimo terminą 2020 m. lapkričio 1 d.
4. 2021 m. LOSF varžybų kalendoriaus projektas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2021 m. LOSF kalendoriaus projektą. Kadangi nuo 2021 m. visų LOSF
kalendoriuje, esančių varžybų rengėjai privalės mokėti 1 eur mokestį už suaugusį dalyvį, diskutuota dėl
varžybų, kuriuos turi būti traukiamos (multisporto renginiai ir kt.). Diskutuota,dėl galimybės motyvuoti
LOSF narius traukti savo vykdomas varžybas į LOSF kalendorių.
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta:
● Kviesti LOSF narius traukti savo organizuojamas varžybas į LOSF kalendorių iki 2020 m. lapkričio
15 d. Po šios datos mokamas papildomas mokestis - 10 eur/varžybų diena.
● Į LOSF kalendorių traukti tik LOSF narių organizuojamus orientavimosi sporto bėgte, slidėmis,
dviračiais bei takais renginius ir LOSF varžybas/renginius.
5. 2020 m. LOSF biudžeto vykdymas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF biudžeto vykdymo iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. ataskaitą.

6.1 LOSF klubų taurės sistema
Po 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės buvo išreikštas “Veteranų komiteto” susirūpinimas
trasų ilgiais ir sistema. Veteranų komitetas siūlo organizuoti atskirą klubų taurę lygiagrečiai, kuri būtų skirta
veteranams. LOSF vykdantysis direktorius priminė, jog buvo siūlyta prieš du metus keisti sistemą, tačiau
LOSF nariai balsavo, jog sistemos keisti nereikia.

Nutarta: kviesti OS klubus, sporto mokyklas, LOSF komitetus bei visus orientacininkus teikti savo
pasiūlymus dėl klubų taurės vykdymo. Terminas pasiūlymams - 2020 m. lapkričio 1 d.
6.2 Algirdo Bartkevičiaus prezentacija
LOSF vykdantysis direktorius supažindino LOSF prezidiumo narius su Algirdo Bartkevičiaus trejų metų
planu, siekiant aukščiausių apdovanojimų Pasaulio bei Europos čempionatuose. Sportininkas ieško galimų
rėmėjų tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje išsikeltų tikslų įgyvendinimui.
7. Kito posėdžio data
Numatyta sesija el. būdu spalio mėn. bei susitikimas po 2020 m. lapkričio 15 d.

Posėdžio pradžia: 2020 rugsėjo 8 d. 16:00
Posėdžio pabaiga: 2020 m. rugsėjo 8 d. 18:45
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
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Priedas Nr. 2

LOSF INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro Informacinių technologijų (toliau - IT) komitetą. IT komitetą
sudaro jo pirmininkas(-ė) bei 5 komiteto nariai.
IT komitetui priskiriamos kompetencijos:
1. Prižiūri bei atnaujina LOSF internetinę svetainę, LOSF licencijų sistemą, “Omaps” aplikaciją bei kitus
LOSF valdomus IT projektus;
2. Teikia techninę konsultaciją LOSF administracijai IT klausimais;
3. Savo jėgomis ir/ar bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis užtikrina tinkamą vieningos registracijų
į LOSF varžybas bei šių varžybų rezultatų atvaizdavimo infrastruktūros veikimą.
IT komitetas yra tiesiogiai pavaldus LOSF Prezidiumui

LOSF SPORTO PLĖTROS KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro Sporto plėtros komitetą. Sporto plėtros komitetą sudaro
pirmininkas bei 4 komiteto nariai.
Sporto plėtros komiteto kompetencijos:
1. Kartu su LOSF administracija prižiūri Lietuvoje vykstančius OS masinius renginius bei prisideda prie
šių renginių organizavimo;
2. Kartu su LOSF administracija vykdo Pasaulinę orientavimosi sporto dieną;
3. Teikia konsultacijas bei pagalbą LOSF administracijai dėl projektų teikimo;
4. Ruošia orientavimosi sporto plėtros strategiją;
5. Kartu su LOSF administracija ruošia programas, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrojo lavinimo įstaigų
mokymo programą.
Sporto plėtros komitetas tiesiogiai pavaldus LOSF prezidiumui

LOSF VETERANŲ KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro Veteranų komitetą. Veteranų komitetą sudaro – pirmininkas bei
4 komiteto nariai (bent vienas OSS ir OSKD atstovas).
Veteranų komiteto kompetencijos:
1. Organizuoti Lietuvos orientavimosi sporto veteranų lygas bei apdovanoti geriausius sportininkus
veteranų grupėse;
2. Teikti siūlymus LOSF Prezidiumui dėl veteranų amžiaus grupių bei estafečių dalyvių formato ir
skaičiaus Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose.
3. Organizuoti veteranų apdovanojimus už nuopelnus orientavimosi sportui.
Veteranų komitetas tiesiogiai pavaldus LOSF prezidiumui.

LOSF TECHNINIO KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro Techninį komitetą. Techninį komitetą sudaro pirmininkas ir keturi
komiteto nariai.
Techninio komiteto kompetencijos:
1. Nustatyti reikalavimus, taikomus visiems Lietuvoje išleidžiamiems orientavimosi sporto žemėlapiams bei
kontroliuoti šių reikalavimų laikymąsi.
2. Reglamentuoti orientavimosi sporto žemėlapių sudarymo, registracijos ir naudojimo tvarką bei užtikrinti
šios tvarkos vykdymą, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių orientavimosi sporto žemėlapių
registraciją.
3. Reglamentuoti sportinių žemėlapių kokybės vertinimo ir sudarytojų kvalifikacinių kategorijų nustatymo
bendrąją tvarką. Skatinti sportinių žemėlapių sudarytojus nuolat kelti kvalifikaciją.
4. Skatinti konkurenciją sportinių žemėlapių srityje, didinti kokybiškų žemėlapių prieinamumą OS ugdymo
bei plėtros (masiškumo didinimo) tikslams.
5. Periodiškai peržiūrėti bei, esant būtinybei, atnaujinti LOSF varžybų taisykles, prižiūrėti šių taisyklių
laikymąsi.
6. Skatinti varžybų vykdymu užsiimančius asmenis nuolat kelti kvalifikaciją.
7. Kuruoti LOSF varžybų patarėjų paruošimą, vykdyti jų mokymus.
8. Parengti varžybų vykdytojams bei organizatoriams pagalbinio pobūdžio atmintines, kuriose būtų
nurodoma svarbiausia informacija varžybų rengėjams bei gerųjų praktikų pavyzdžiai.

Techninis komitetas tiesiogiai pavaldus LOSF prezidiumui.

LOSF OS TAKAIS KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro OS takais komitetą. OS takais komitetą sudaro pirmininkas bei 3
komiteto nariai.
OS takais komiteto kompetencijos:
1. Planuoja metinį Lietuvos orientavimosi sporto takais varžybų kalendorių bei paveda jas organizuoti
klubams.
2. Palaiko glaudžius ryšius su Neįgaliųjų sporto federacija dėl varžybų organizavimo ir neįgaliųjų
sportininkų įtraukimo į dalyvavimą varžybose.
3. Skelbia atrankos į Lietuvos OS takais rinktinės tvarką dalyvauti Pasaulio ir Europos čempionatuose.
4. Vykdo visą su OS takais disciplina susijusią veiklą Lietuvoje.
OS takais komitetas tiesiogiai pavaldus LOSF prezidiumui.

LOSF RINKTINIŲ KOMITETO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF Prezidiumas trejiems metams sudaro Rinktinių komitetą. Rinktinių komitetą sudaro pirmininkas bei 7
komiteto nariai (2 OSKD, 2 OSS, 2 OS bėgte, 2 Moksleivių treneriai, deleguoti Moksleivių trenerių
konferencijos). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko sprendimas. Pirmininkas renkamas
pirmojo komiteto susirinkimo metu.
Rinktinių komiteto kompetencijos:
1. Rengia aukšto sportinio meistriškumo kėlimo programą;
2. Tvirtina rinktinių vadovus bei prižiūri aukšto sportinio meistriškumo programos įgyvendinimą (OS bėgte,
OS slidėmis, OS kalnų dviračiais, Moksleivių bei jaunimo)
3. Sprendžia klausimus, susijusius su rinktinių pasirengimu bei dalyvavimu tarptautinėse varžybose:
3.1. Tvirtina pasirengimo bei atrankos planą;
3.2. Rinktinių vadovo teikimu tvirtina rinktinių sąrašus;
3.3. Teikia pasiūlymus LOSF prezidiumui dėl lėšų paskirstymo tarp disciplinų.
4. Teikia LOSF Prezidiumui pasiūlymus skatinti sportininkus.
Rinktinių komitetas yra tiesiogiai pavaldus LOSF prezidiumui.

LOSF OS BĖGTE RINKTINĖS VADOVO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF OS bėgte rinktinės vadovą skiria ir tvirtina LOSF Rinktinių komitetas.
LOSF OS bėgte rinktinių vadovas:
1. Parengia rinktinės pasirengimo planą ir biudžetą bei teikia jį Rinktinių komitetui tvirtinti;
2. Rengia ir organizuoja ateinančio sezono atrankos į OS bėgte rinktinę tvarką bei teikia ją Rinktinių
komitetui tvirtinti;
3. Formuoja komandos sudėtį svarbiausiems sezono startams (Baltijos čempionatas, Pasaulio taurė,
Pasaulio bei Europos čempionatai, Pasaulio žaidynės) bei teikia ją tvirtinti Rinktinių komitetui;
4. Sudaro rinktinės kandidatų sąrašą (esant poreikiui - A, B ir C rinktinėms) bei teikia Rinktinių komiteto
tvirtinimui;
5. Palaiko nuolatinius ryšius su OS bėgte rinktinės kandidatais;
6. Kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja OS bėgte rinktinės pasirengimo plano
įgyvendinimą, organizuoja treniruočių stovyklas ir OS bėgte rinktinės dalyvavimą pagrindinėse varžybose.
OS bėgte rinktinės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Rinktinių komitetui.

LOSF OS KALNŲ DVIRAČIAIS RINKTINĖS VADOVO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF OS kalnų dviračiais rinktinės vadovą skiria ir tvirtina LOSF Rinktinių komitetas.
LOSF OS kalnų dviračiais rinktinių vadovas:
1. Rengia rinktinės pasirengimo planą, biudžetą bei teikia jį Rinktinių komitetui tvirtinti;
2. Rengia bei organizuoja ateinančio sezono atrankos į OS kalnų dviračiais rinktinę tvarką bei teikia ją
Rinktinių komitetui tvirtinti;
3. Formuoja komandos sudėtį svarbiausiems sezono startams (Pasaulio taurė, Pasaulio bei Europos
čempionatai, Pasaulio žaidynės) bei teikia ją tvirtinti Rinktinių komitetui;
4. Sudaro rinktinės kandidatų sąrašą (esant poreikiui - A, B ir C rinktinėms) bei teikia Rinktinių komitetui
tvirtinimui;
5. Palaiko nuolatinius ryšius su OS kalnų dviračiais rinktinės kandidatais;
6. Kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja OS kalnų dviračiais rinktinės pasirengimo plano
įgyvendinimą, organizuoja treniruočių stovyklas ir OS kalnų dviračiais rinktinės dalyvavimą pagrindinėse
varžybose.
OS kalnų dviračiais rinktinės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Rinktinių komitetui.

LOSF OS SLIDĖMIS RINKTINĖS VADOVO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF OS slidėmis rinktinės vadovą skiria ir tvirtina LOSF Rinktinių komitetas.
LOSF OS slidėmis rinktinių vadovas:
1. Rengia rinktinės pasirengimo planą, biudžetą bei teikia jį Rinktinių komitetui tvirtinti;
2. Rengia bei organizuoja ateinančio sezono atrankos į OS slidėmis rinktinę tvarką bei teikia ją Rinktinių
komitetui tvirtinti;
3. Formuoja komandos sudėtį svarbiausiems sezono startams (Baltijos čempionatas, Pasaulio taurė,
Pasaulio bei Europos čempionatai, Pasaulio žaidynės) bei teikia ją tvirtinti Rinktinių komitetui;
4. Sudaro rinktinės kandidatų sąrašą (esant poreikiui - A, B ir C rinktinėms) bei teikia Rinktinių komitetui
tvirtinti;
5. Palaiko nuolatinius ryšius su OS slidėmis rinktinės kandidatais;
6. Kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja OS slidėmis rinktinės pasirengimo plano
įgyvendinimą, organizuoja treniruočių stovyklas ir OS slidėmis rinktinės dalyvavimą pagrindinėse
varžybose.
OS slidėmis rinktinių vadovas yra tiesiogiai pavaldus Rinktinių komitetui.

LOSF MOKSLEIVIŲ IR JAUNIMO (OS bėgte) RINKTINĖS VADOVO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
LOSF moksleivių ir jaunimo rinktinės vadovą skiria ir tvirtina LOSF Rinktinių komitetas.
LOSF moksleivių ir jaunimo rinktinių vadovas:
1. Rengia moksleivių ir jaunimo rinktinės pasirengimo planą, biudžetą ir teikia juos tvirtinti Rinktinių
komitetui;
2. Rengia bei organizuoja ateinančio sezono atrankos į moksleivių ir jaunimo rinktinę tvarką bei teikia ją
tvirtinti Rinktinių komitetui;
3. Formuoja komandos sudėtį svarbiausiems sezono startams (Baltijos čempionatas, Pasaulio taurė,
Pasaulio bei Europos čempionatai, Pasaulio žaidynės) bei teikia ją tvirtinti Rinktinių komitetui;
4. Sudaro moksleivių ir jaunimo rinktinės kandidatų sąrašą (esant poreikiui - A, B ir C rinktinėms) bei teikia
jį tvirtinti Rinktinių komitetui;
5. Palaiko nuolatinius ryšius su moksleivių ir jaunimo rinktinės kandidatais;
6. Kartu su LOSF vykdančiuoju direktoriumi koordinuoja moksleivių ir jaunimo rinktinės pasirengimo plano
įgyvendinimą, organizuoja treniruočių stovyklas, moksleivių ir jaunimo rinktinės dalyvavimą pagrindinėse
varžybose.
Moksleivių ir jaunimo rinktinės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Rinktinių komitetui.

Priedas Nr. 2

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų
vykdymo konkurso
NUOSTATAI

Paraiškų pateikimas
Paskelbus atvirą konkursą paraiškos (Excel formatu) teikiamos el. paštu info@orienteering.lt ki
konkurso skelbime nurodytos datos. Informacija apie konkursą pateikiama oficialiame LOSF interneto
tinklapyje www.orienteering.lt.
Paraiškos forma
Paraiškos forma pateikiama šių nuostatų priede.

Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų nustatymas
Konkurso nugalėtojas nustatomas remiantis žemiau išvardintais vertinimo kriterijais.
Paraiškas vertina LOSF

Prezidiumas, prireikus pasitelkdamas Žemėlapių komitetą.

Nugalėtojus tvirtina LOSF Prezidiumas.
Su nugalėtoju per 2 mėnesius nuo jo paskelbimo sudaroma varžybų vykdymo sutartis ir
paskiriamas varžybų kontrolierius. Nugalėtojas privalo įvykdyti visus su LOSF pasirašytoje sutartyje
numatytus įsipareigojimus.
Paraiškų vertinimo kriterijai
1. Vietovė, atsižvelgiant į:
•

Prieš kiek metų siūlomoje vietovėje vyko paskutinės OS varžybos

•

Vietovės atitikimas rungčiai

•

Vietovės sudėtingumas

• Plotas
2. Žemėlapis (jeigu yra) arba sudarytojas(-ai), atsižvelgiant į:
•

Panašių vietovių sudarymo patirtis

•

Paraiškoje nurodyto tipo žemėlapių sudarymo patirtis

• Anksčiau sudarytų žemėlapių kokybė
3. Vykdytojas, atsižvelgiant į:

•

Varžybų vykdymo patirtis

•

Paraiškoje nurodytos rungties vykdymo patirtis

•

Žmogiškieji resursai

•

Papildomos iniciatyvos (apsiprausimo galimybė, komentavimas, radijo KP, video iš trasos, GPS,
biotualetai, kavinė ir pan.)

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų
vykdymo konkurso nuostatų

Priedas Nr. 1

Starto mokestis
Disciplina

Grupė

Mokestis

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 21 – V/M 60

12 eur

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 20, V/M 23, V/M 65 +

6 eur

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 12-18

5 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

V/M 21 – V/M 65+

14 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

V/M 12 – V/M 20

6 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 21 – V/M 60

15 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 20 – V/M 65 +

7 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 12 – V/M 18

6 eur

Laiko matavimo įranga
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatuose privalo būti naudojama SportIdent Si-Air laiko matavimo
įranga.
Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatuose privalo būti naudojama ilgo nuotolio
SportIdent Si-Air laiko matavimo įranga.
Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatuose rekomenduojama naudoti ilgo nuotolio SportIdent SiAir laiko matavimo įranga.
Varžybų finansavimas
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatų rengėjai renka nurodytą starto mokestį, kuris naudojamas
varžyboms vykdyti.
Lietuvos orientavimosi sporto federacija dotuoja:
Varžybos

Suma/diena

Lietuvos OSS čempionatas

500 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

400 eur

Papildomos sąlygos
Varžybų rengėjas teikdamas paraišką vykdytį Lietuvos taurės varžybas, kitais metais privalo suorganizuoti
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą labai ilgoje trasoje (pateikiama atskira paraiška).
Varžybų rengėjas teikdamas paraišką vykdyti Lietuvos klubų taurės varžybas, tais pačiais metais privalo
suorganizuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą naktinėje trasoje (pateikiama atskira
paraiška).

LOSF organizuojamų varžybų vykdymo
konkurso nuostatų priedas

Paraiška vykdyti LOSF organizuojamas varžybas
I. Informacija apie varžybas
Varžybų sezonas (metai)
Varžybų pavadinimas
Rungtis (pildoma tik Lietuvos
čempionatams)
II. Informacija apie vykdytoją
Pagrindinis vykdytojas
Partneriai (jei yra)
Varžybų direktorius
Varžybų vyr. teisėjas
Varžybų trasų planuotojas
Papildomos iniciatyvos:
apsiprausimo galimybė
komentavimas
radijo KP
video iš trasos
GPS tracking
biotualetai
kavinė
kita (įrašyti, gali būti įterpiamos
papildomos eilutės)
III. Informacija apie žemėlapį ir jo sudarytoją(-us) bei vietovę
Žemėlapio sudarytojas(-ai):
Kada sudarytas/atnaujintas
žemėlapis?
Prieš kiek metų čia paskutinį kartą
vyko OS varžybos?
Žemėlapio naujumas
Priedai (būtina pateikti):

(Ortofoto, Lidar duomenys, 0,5 km² sudaryto žemėlapio),
planuojamo varžybų centro koordinatės

IV. Informacija apie laiko matavimo sistemą ir programinę įrangą
Kokia laiko matavimo sistema bus
naudojama?
Kokia programinė įranga bus
naudojama?
Kokia registracijos sistema bus
naudojama?

sudaromas plotas (%)

