Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 lapkričio 18 d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis

Dalyvauja:

Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas
Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LOSF komitetai (techninis, rinktinių, sporto plėtros, veteranų)
LOSF žemėlapių bei leidybos nuostatai
2021-2022 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
2021 m. LOSF varžybų kalendorius
2021 m. Lietuvos čempionatų nuostatai
LOSF OS bėgte varžybų taisyklės
Kiti klausimai

Pastabų darbotvarkei neišsakyta.

Svarstomi klausimai:

1. LOSF komitetai
LOSF prezidiumo 2020 m. spalio 20 d. posėdyje buvo nutarta, jog iki artimiausio prezidiumo posėdžio bus
surasti ir pasiūlyti kandidatai į LOSF veteranų, sporto plėtros, techninį bei rinktinių komitetus.
Siūloma LOSF veteranų komiteto sudėtis: Henrikas Ulevičius (pirmininkas), Jonas Vilkelis, Kostas Dūda, Irina
Misiūnienė, Paulius Markovas
Siūloma LOSF rinktinių komiteto sudėtis: Henrikas Paužas, Simonas Krėpšta, Svajūnas Ambrazas, Jolanta
Šulčienė, Petras Andrašiūnas, Egidijus Pilybas, Nerijus Vidžiūnas, Aušra Bartkevičienė
Siūloma LOSF sporto plėtros komiteto sudėtis: Roma Puišienė (pirmininkė), Lina Balčiūnaitė, Kristina
Kavaliauskienė, Vidmantas Nakvosas, Gediminas Ranonis
Kandidato į LOSF techninį komitetą neatsirado. LOSF prezidiumas įpareigojo LOSF vykdantįjį direktorių
susisiekti su Eugenijumi Mikšiu, Vytautu Tamulioniu bei Gintautu Kvietkumi.
Balsavimo rezultatai: Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0
2. LOSF žemėlapių bei leidybos nuostatai
2020 m. birželio 22 d. LOSF prezidiumo posėdyje buvo nutarta sudaryti darbo grupę parengti LOSF
žemėlapių bei leidybos nuostatus, kuri susideda iš Jurgio Rubaževičiaus, Viliaus Aleliūno bei Justino
Liubinsko. Po darbo grupės parengto projekto vyko diskusija su Lietuvos orientavimosi sporto visuomene.
Po pastabų projektas dalinai pataisytas ir teikiamas LOSF prezidiumui tvirtinti.
Su pagrindinėmis naujųjų nuostatų gairėmis LOSF prezidiumą supažindino LOSF viceprezidentas
Jurgis Rubaževičius.
Balsavimo rezultatai: Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0
Nutarta: Patvirtinti LOSF žemėlapių bei leidybos nuostatus
3. 2021 - 2022 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
3.1 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas naktinėje trasoje
Buvo gautos dvi paraiškos: OK Medeina (Rumšiškės) bei OK Sakas (Pageluvis). LOSF prezidentas Donatas
Kazlauskas išsakė mintį, jog reikėtų įvertinti kur geresnės sąlygos dalyvių persirengimui bei naktinei trasai
“smagesnė” vietovę. LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius išsakė mintį, jog 2020 m. OK Medeina
rengtas Lietuvos čempionatas ilgoje ir estafečių trasose susilaukė tam tikros kritikos ir buvo nesilaikoma
tam tikrų taisyklių.
Balsavimo rezultatai: OK Medeina - 1, OK Sakas - 4
Nutarta: 2021 m. Lietuvos OS bėgte naktinio čempionato rengėju paskirti OK Saką

3.2 2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas sprinto ir mišrių sprinto estafečių trasose
Buvo gautos dvi paraiškos: OK Arboro (Ukmergė ir Kėdainiai) bei SK Igtisa (Šiauliai). LOSF viceprezidentas
Justinas Liubinskas išsakė nuomonę, jog būtų įdomu dalyvauti varžybose Ukmergėje. LOSF viceprezidentė
Gabrielė Andrašiūnienė pastebėjo, jog siekiant matomumo ir žinomumo, tą galima pasiekti sprinto trasoje
bei tokiose varžybose būtina naudoti radio KP, filmavimo galimybes. SK Igtisos paraiškoje nurodoma, jog
planuojama video transliacija bei radijo KP. Taip pat išreikšta mintis, jog Kėdainių žemėlapis neatrodo
ypatingai įdomus (tam paantrino ir LOSF generalinis sekretorius Rimantas Serva, minėdamas, jog jie šiame
žemėlapyje jau organizavo varžybas). LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius palaikė Gabrielės
Andrašiūnienės mintį ir pasisakė už kuo didesnį varžybų viešinimą.
Balsavimo rezultatai: OK Arboro - 0, SK Igtisa - 5
Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato sprinto ir mišrių sprinto estafečių rengėju paskirti SK
Igtisą.
3.3 2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas vidutinėje ir estafečių trasose
Buvo gautos trys paraiškos (viena jų jungtinė): OK Oriens (Kaukinės miškas), OK Šilas (Neravų miškas), OK
Saulė ir OK Ąžuolas (Grigiškės)
Buvo išsakyta mintis, jog OK Ąžuolas organizuos estafečių varžybas, tačiau nėra gero varžybų centro. Po
diskusijų prieita prie išvados, jog varžybų centrą rasti galima.
Prieš balsavimą nusišalino Donatas Kazlauskas ir Rimantas Serva
Balsavimo rezultatai: OK Saulė ir OK Ąžuolas - 3, OK Šilas - 0, OK Oriens - 0
Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato vidutinėje trasoje rengėju paskirti OK Saulę, o estafečių
trasoje OK Ąžuolą.
3.4 2022 m. Lietuvos klubų taurė
Nebuvo gauta nei vienos paraiškos. LOSF vykdantysis direktorius pasiūlė kalbinti OK Oriens bei OK Šilas,
tačiau LOSF prezidiumas nusprendė skelbti naują konkursą.
Nutarta: Skelbti naują konkursą 2022 m. Lietuvos klubų taurei rengti (kartu rengti 2023 m. Lietuvos OS
bėgte naktinį čempionatą).
3.5 2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas ilgoje trasoje
Buvo gauta viena paraiška - OK Fortūna (Semeliškės). LOSF prezidiumo nariai manė, jog jau yra buvę
varžybos tame miške, tačiau po konsultacijų prieita prie išvados, jog žemėlapis būtų sudarytas pirmą kartą.

Prieš balsavimą nusišalino Jurgis Rubaževičius.
Balsavimo rezultatai:
OK Fortūna - 4
Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato ilgoje trasoje rengėju paskirti OK Fortūną.
3.6 2022 m. Lietuvos taurė
Buvo gautos dvi paraiškos - OK Medeina (Apsingė) bei OK Sakas (Vainagiai). OK Sakas nurodė, jog 2023 m.
Lietuvos OS bėgte čempionatas labai ilgoje trasoje būtų vykdomas Juodlės-Vainagių žemėlapyje. OK
Medeina tokios informacijos nepateikė.
Balsavimo rezultatai: OK Medeina - 0, OK Sakas - 5
Nutarta: 2022 m. Lietuvos taurės varžybų rengėju paskirti OK Saką. Taip pat OK Sakas rengs 2023 m.
Lietuvos OS bėgte čempionatą labai ilgoje trasoje.
4. LOSF varžybų kalendorius
LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2021 m. LOSF kalendoriaus projektą. Buvo gautas Rimvydo Kutkos
prašymas organizuoti ACO estafetes tą patį savaitgalį kaip ir Lietuvos OSKD čempionatas, tačiau
susijungus OSKD čempionatui ir atlaisvėjus papildomam rugsėjo savaitgaliui buvo susitarta su RImvydu
Kutka dėl alternatyvios datos.
LOSF viceprezidentas Justinas Liubinskas išreiškė nuomonę, jog į kalendorių reikėtų traukti ir “rogainingo”
bei “multisporto” varžybas, tačiau kitų prezidiumo narių nuomonė, jog į oficialių LOSF kalendorių šių
varžybų traukti nereikia. Išsakyta mintis, jog galbūt yra noras įtraukti rogainingą į LOSF (kaip yra Latvijoje),
tačiau tam turi būti parodyta iniciatyva iš šių varžybų rengėjų.
Balsavimo rezultatai: Už -5, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Patvirtinti 2021 m. LOSF varžybų kalendorių
5. 2021 m. Lietuvos čempionatų nuostatai
LOSF vykdantysis direktorius pristatė Lietuvos OS bėgte, slidėmis bei dviračiais čempionatų nuostatus.
Išsakyta mintis, jog nuostatai turėtų būti standartizuoti (visų disciplinų vienodi). Taip pat diskutuota dėl
raudonos grupės sudarymo (OSKD disciplinoje raudona grupė sudaroma taip, jog sportininkai gauna
vardines vietas). Siūlyta atsisakyti oranžinių grupių.
Nutarta: Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių po konsultacijos su LOSF rinktinių komitetų parengti
naują Lietuvos čempionatų nuostatų projektą.
6. LOSF OS bėgte varžybų taisyklės

Iki šiol galiojusi LOSF OS bėgte varžybų taisyklių redakcija buvo patvirtinta 2014 m. Nuo to laiko atsirado ir
naujos rungtys Lietuvos čempionatuose ir nauji ženklai bei kitos techninės galimybės. LOSF projektų
vadovas Gytis Nakvosas parengė LOSF OS bėgte varžybų taisykles remdamasis IOF ir kitų šalių taisyklių
pavyzdžiu. Projektas buvo pateiktas orientavimosi sporto visuomenei susipažinti. Buvo organizuota vieša
diskusija aptarti varžybų taisyklių projektą. Po diskusijos taisyklės buvo koreguotas bei pateiktos LOSF
prezidiumui tvirtinti.
LOSF prezidiumas svarstė kelis esminius aspektus:
4.3 punktą, 6.6 punktą, 8.9 punktą, 9.15 punktą, 9.16 punktą, 10.11 punktą, 16.4 punktą bei skundų ir
protestų nagrinėjimo tvarką.
Nutarta: Patvirtinti LOSF OS bėgte varžybų taisykles

7. Kiti klausimai
LOSF viceprezidentė Gabrielė Andrašiūnienė išsakė mintį, jog būtų įdomu sužinoti, ką veikia ir
kokie planai yra rinktinių vadovų (OS bėgte, OS slidėmis, OSKD bei Moksleivių ir jaunimo). LOSF
viceprezidentas Jurgis Rubaževičius pareplikavo, jog reikėtų sudaryti planą, ko tikimasi iš komitetų
ir kaip bus organizuojamas jų darbas.
LOSF prezidiumas sutarė, jog kiekvienas paruoš atskiram komitetui planą bei suorganizuos
pirmuosius komitetų susirinkimus.
Rimantas Serva - veteranų komitetas
Justinas Liubinskas - IT komitetas
Gabrielė Andrašiūnienė - rinktinių komitetas
Jurgis Rubaževičius - sporto plėtros komitetas
Vilius Aleliūnas - techninis komitetas

Posėdžio pradžia: 2020 m. lapkričio 18 d. 15:00
Posėdžio pabaiga: 2020 m. lapkričio 18 d. 18:40
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

