
ORIENTAVIMOSI SPORTO ŽEMĖLAPIŲ  
SUDARYMO IR LEIDYBOS NUOSTATAI  

Patvirtinti LOSF Prezidiumo posėdyje 2020 lapkričio 18 d. 
 
 

1. Tikslas  
1.1. Nustatyti reikalavimus, taikomus visiems Lietuvoje išleidžiamiems orientavimosi sporto žemėlapiams,         

reglamentuoti jų sudarymo, registracijos, naudojimo ir atnaujinimo tvarką. 
1.2 Nustatyti atsakomybes, priemones ir procedūras šios tvarkos tinkamam įgyvendinimui.  

2. Objektas  
2.1. Šie nuostatai taikomi visų tipų orientavimosi sporto žemėlapiams, sudarytiems pagal LOSF ir IOF              

taisykles bei reglamentus ir naudojamus viešose orientavimosi sporto varžybose vykstančiose LR           
teritorijoje. 

2.2. Šie nuostatai netaikomi V/M10 grupių stilizuotiems bei įvairių pramoginių rungčių, net jei jos ir              
vykdomos viešų orientavimosi sporto varžybų metu, žemėlapiams, taip pat ir žemėlapiams,           
naudojamiems orientavimosi sporto elementų turinčių sporto ar nuotykių renginių metu.  

3. Sąvokos  
3.1. Orientavimosi sporto žemėlapių sudarymo ir leidybos nuostatuose vartojamos sąvokos ir trumpiniai: 

Autorius (sudarytojas) – tai fizinis arba juridinis asmuo (arba jų grupė), sudaręs naują arba atnaujinęs               
anksčiau išleistą sportinį žemėlapį. 
IOF - Tarptautinė orientavimosi sporto federacija 
LOSF - Lietuvos orientavimosi sporto federacija  
Nuostatai - Orientavimosi sporto žemėlapių sudarymo ir leidybos nuostatai 
Savininkas – tai fizinis asmuo, fizinių asmenų grupė arba juridinis asmuo, perėmęs iš sudarytojo arba               
kito savininko žemėlapio turtines teises autorinės sutarties dėl teisių perdavimo arba gavęs žemėlapio             
turtines teises iš sudarytojo(ų) autorinės licencinės sutarties pagrindu. 
Sportinis žemėlapis (arba Žemėlapis) – tai detalus spalvotas topografinis žemėlapis, sudarytas           
laikantis LOSF bei IOF patvirtintų galiojančių reikalavimų. 
Techninis komitetas (arba Komitetas) – tai atskiras LOSF struktūrinis vienetas, vykdantis LOSF            
Techninio komiteto kompetencijų apraše numatytas funkcijas. 

4. Reikalavimai Žemėlapio turiniui ir kokybei  
4.1. Lietuvoje išleidžiami Sportiniai žemėlapiai turi atitikti galiojančias IOF taisykles, standartus bei           

rekomendacijas reglamentuojančias atitinkamo tipo Sportinių žemėlapių sudarymą (ISOM, ISSprOM,         
ISMTBOM ar ISSkiOM).  

4.2. Žemėlapyje turi būti įskaitomai pateikta visa privaloma informacija, išvardinta Nuostatų Priede Nr. 1 
4.3. Žemėlapyje gali būti nurodyta ir papildoma informacija, kurios sąrašas pateiktas Nuostatų Priede Nr. 2 
4.4. Visi užrašai Žemėlapyje turi būti parašyti taisyklinga lietuvių arba anglų (tik tarptautinėms varžyboms)             

kalba. 

5. Autorinės teisės  
5.1. Asmenys, sudarę ir nubraižę orientavimosi Sportinį žemėlapį (Autoriai) įgyja autorines teises į Žemėlapį             

bei elektroninę Žemėlapio bylą.  
5.2. Komitetas gali atsisakyti registruoti arba atšaukti Žemėlapio registraciją jei, jo nuomone, yra akivaizdūs             

Žemėlapio plagiato faktai, tačiau turtinės pretenzijos ir kiti ginčai tarp autorių sprendžiami LR įstatymų              
numatyta tvarka. 

 



6. Žemėlapių sudarymo ir atnaujinimo tvarka  

6.1. Bet kuris asmuo ar asmenų grupė gali sudaryti bet kurios LR esančios vietovės orientavimosi Žemėlapį. 
6.2. Rekomenduojama dar prieš pradedant lauko darbus arba ankstyvojoje jų stadijoje informuoti Komitetą             

apie naujai sudaromą ar atnaujinamą Žemėlapį, nurodant būsimo Žemėlapio vietovę ir planuojamą            
sudaryti plotą, autorius, savininkus, planuojamą Žemėlapio išleidimo datą ir varžybas, kurias norima            
rengti toje vietovėje. 

6.3. Gavęs informaciją apie naujai sudaromą ar atnaujinamą Žemėlapį, Komitetas privalo informuoti Autorių            
(-ius) apie jau sudarytą žemėlapį arba vykdomus naujo žemėlapio sudarymo arba atnaujinimo darbus             
minimoje teritorijoje, jei Komitetas disponuoja tokia informacija. Tokia informacija skirta skatinti           
efektyvesnį žemėlapių sudarytojų resursų panaudojimą, bet niekaip nevaržo teisės sudaryti norimos           
vietovės žemėlapį. 

7. Sportinių žemėlapių registravimo tvarka  
7.1. Visi šių Nuostatų 2 skyriuje išvardintus kriterijus atitinkantys Sportiniai žemėlapiai privalo būti įtraukti į              

LOSF žemėlapių registrą jiems suteikiant žemėlapio registracijos numerį. Registruojami visi Žemėlapiai,           
nepriklausomai nuo to, kokio ploto vietovė buvo sudaryta, kokiu būdu - ofsetine spauda, skaitmenine              
spauda, rašaliniu ar lazeriniu spausdintuvu, spalviniu kopijavimo aparatu – buvo išleistas žemėlapis. 

7.2. Jeigu tuo pačiu metu išleidžiamos kelios to paties žemėlapio versijos, besiskiriančios mąsteliu arba             
apimama vietove, kiekviena versija turi būti registruojama atsikrai, suteikiant atskirą registracijos           
numerį, kuris gali būti sudarytas iš pagrindinės versijos numerio ir raidės, pvz. 2345-A  

7.2. Neregistruojami tik šie žemėlapiai: 
7.2.1. specialiai V/M8,10 grupėms paruošti nestandartiniai stilizuoti žemėlapiai; 
7.2.2. mokymo tikslais, treniruotėse ir kituose neoficialiuose renginiuose naudojami žemėlapiai. Tai          

specializuoti žemėlapiai (tik reljefo, tik hidrografiniai ir pan.) arba nedideliu tiražu atspausdinti            
jau anksčiau išleistų žemėlapių fragmentai; 

7.2.3. tos pačios vietovės žemėlapiai, jei pakartotas leidimas nesiskiria nuo ankstesniojo arba            
skiriasi tik dizainu. 

7.3. Žemėlapių registravimo funkciją vykdo LOSF Techninis Komitetas. 
7.4. Žemėlapio registravimas vykdomas pateikiant užpildytą formą, kuri pateikta Nuostatų Priede Nr. 3 
7.5. Už žemėlapio registravimui būtinos informacijos pateikimą atsakingas žemėlapio Autorius (-iai) arba           

Savininkas. 
7.6. LOSF logotipas gali būti naudojamas tik LOSF registruotuose žemėlapiuose. 

8. Nuostatų įgyvendinimas 

8.1. LOSF interesus orientavimosi žemėlapių sudarymo, registracijos, naudojimo ir kituose su orientavimosi            
sporto žemėlapiais susijusiais klausimais atstovauja Techninis komitetas.  

8.2. Komitetas atsakingas LOSF Prezidiumui už tinkamą šių Nuostatų įgyvendinimą. 
8.3. Komitetas teikia LOSF Prezidiumui siūlymus Nuostatų keitimui, papildymui ar atnaujinimui. 

 

◼  
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PRIEDAS Nr. 1  

 
Privalomi Žemėlapio elementai bei nurodoma informacija  

Žemėlapyje turi būti nurodyta: 
 

1. Žemėlapio pavadinimas 

2. Užrašas "Sportinis žemėlapis" 

3. Komiteto suteiktas registracijos numeris ir LOSF (orienteering.lt) logotipas 

4. Žemėlapio išleidimo metai 

5. Žemėlapio sudarymo metai (kai nesutampa su išleidimo metais) 

6. Mastelis  
Jis gali būti nurodomas dvejopai, pvz. “Mastelis 1:150000” arba M 1:15000”. Papildomai gali būti užrašas               
"1 cm žemėlapyje atitinka 150 (100) metrų vietovėje") 

7. Horizontalių laiptas  
Jis gali būti nurodomas trejopai, pvz. "Horizontalių laiptas - 5 metrai", "Horizontalės kas 5 metrai" arba "H                 
5m" (Pastaba: užrašas "Horizontalės pravestos kas 5 metrai" yra netaisyklingas!) 

8. Bent trys spalvų sutapdinimo ženklai, išdėstyti nesimetriškai vienas kito atžvilgiu (galioja tik ofsetinei spaudai) 

9. Naudota kartografinė medžiaga ir nuoroda į jos autorius 

Pavyzdžiui, "Sudarymui panaudoti 2009m. SEŽP_0.5LT – LR teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės           
paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys ir ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000              
skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2017 m.), nuosavybės teise priklausantys Nacionalinei          
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos" 

11. Sudarytojai (Autoriai) 

12. Braižytojai (jei skiriasi nuo Sudarytojų) 

13. Autorinės (Copyright) teisės  

Kai žemėlapis priklauso patiems autoriams, naudotinas užrašas "© Visos teisės priklauso autoriui (iams)";             
kitais atvejais reikia nurodyti tikslų fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, adresą bei svarbias, paties              
savininko manymu, žemėlapio priklausomybės jam sąlygas (pavyzdžiui, “© AB “Grybas”, Vytauto pr.71,            
44321 Kaunas"). 
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PRIEDAS Nr. 2  

 
Papildomi Žemėlapio elementai bei nurodoma informacija  

Žemėlapyje gali būti šie elementai: 

1. Vieta legendoms 

2. Langeliai rezervinėms atžymoms, neveikiant elektroninei atsižymėjimo sistemai 

3. Miestų, gyvenviečių, upių, ežerų, įdomių lankytinų objektų pavadinimai 

4. Privažiavimo į vietovę schema 

5. Esant keliems autoriams, schema, parodanti, kurią vietovės dalį sudarė kiekvienas autorius 

6. Varžybų pavadinimas, logotipas 

7. Svarbiausi sutartiniai ženklai 

8. Rėmėjų logotipai ir kita reklama 

9. Kita, autorių manymu, aktuali informacija 
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PRIEDAS Nr. 3  

 
Žemėlapio registracijos forma ir bylos 

Žemėlapio registravimui turi būti pateikiama: 
 

1. Žemėlapio pavadinimas 

2. Tiksli žemėlapio apimama teritorija (apibrėžta Google Maps ar Maps.lt) 

3. Žemėlapio plotas 

4. Mastelis 

5. Horizontalių laiptas 

6. Žemėlapio tipas (standartinis bėgte, sprinto bėgte, MTB-O, Ski-O) 

7. Autorius (-iai) 

8. Autorinių teisių savininkas (Autorių atstovas), jo adresas ir kontaktai  

9.  Sudarymo metai 

10. Žemėlapio formatas (mm) 

11. Spaudos būdas 

 

Išleidus žemėlapį, ne vėliau kaip per 14 dienų turi būti pateikiama: 
 

12. Žemėlapio pilno galutinio vaizdo taškinė (JPEG, TIFF) byla ne mažesnės, kaip 200 dpi raiškos 
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