
LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS SPORTO PLĖTOJIMO STRATEGIJA 

Laikotarpis: 2019 - 2023 

Vizija 
Tapti populiariausia ir masiškiausia sporto šaka Lietuvoje 

Misija 
Orientavimosi sporto, kaip sveiko ir turiningo gyvenimo būdo, populiarinimas ir aukšto 

meistriškumo sportininkų ugdymas 

Vertybės: 
• Komandinis darbas – mes veikiame suderintai, įsiklausant į kitų nuomones bei laikantis duoto 
žodžio 

• Atvirumas – dalinamės gera ir bloga informacija bei patirtimi, sakome tiesą 
• Atsakomybė – tai siekiamų tikslų supratimas ir įsipareigojimas jiems 
• Tolerancija – tai kito ir kitokios nuomonės gerbimas, įsiklausymas nepertraukiant, pagarba 

kito indėliui į bendrą darbą ir dėmesingumas visai jo veiklai 
• Lygybė – vienodos galimybės neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, religiją, amžių. 
• Noras tobulėti – tai ambicingų tikslų siekimas, gebėjimas keistis, gebėjimas dirbti kokybiškai 

ir išbaigtai 

LOSF struktūra: 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (LOSF) veiklą reglamentuoja jos įstatai, IOF įstatai bei 
nuostatos ir Lietuvos Respublikos įstatymai. LOSF pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą ir 
vykdo jo reikalavimus. 

LOSF valdymo organai yra konferencija, prezidiumas, vykdomasis komitetas, prezidentas, 
viceprezidentai, revizijos komisija. Vykdomąjį darbą atlieka sekretoriatas, kuriam vadovauja 
vykdantysis direktorius. 
Orienatvimosi sporto disciplinos: orientavimasis bėgte (OS), orientavimasis kalnų dviračiais 
(OSKD), orientavimasis slidėmis (OSS), orientavimasis takais (Trail-O). Federacija rūpinasi visų 
orietavimosi sporto disciplinų plėtra. 
LOSF yra IOF narė nuo 1991 m. rugsėjo mėnesio, taip pat Lietuvos sporto federacijų sąjungos, 
asociacijos „Sportas visiems“ narė. 
LOSF jungia 36 narius- orientavimosi sporto klubus, sporto organizacijas, kurie veikia visose 
Lietuvos Respublikos apskrityse. Užsiimančių orientavimosi sportu yra virš 1000 žmonių. 
Visa informacija apie federacijos veiklą pateikiama internetiniame puslapyje www.orienteering.lt, 
varžybų registracija ir rezultatai skelbiama puslapyje www.dbsportas.lt, veikia diskusijų portalas 
http://www.osport.lt/, federacija turi aktyviai veikiančius socialinius tinklus: Facebook – 
www.facebook.com/orienteering.lt  

Vykdant LOSF kalendoriuje numatytas varžybas turi būti laikomasi Tarptautinės orientavimosi 

http://www.orienteering.lt
http://www.dbsportas.lt
http://www.osport.lt/
http://www.facebook.com/orienteering.lt


sporto federacijos nustatytų specialiųjų taisyklių bei normų: IOF antidopingo taisyklės (IOF Anti-
Doping Rules), tarptautiniai reikalavimai OS žemėlapiams (International Specifikation for 
Orienteering Maps), tarptautiniai reikalavimai OS sprinto žemėlapiams (International Specification 
for Sprint Orienteering Maps), trasų planavimo principai (Principles for Course Planing), IOF 
nustatyti KP legendų standartai (IOF Control Descriptions) 

Tikslai: 

1. Gausinti sportuojančiųjų skaičių sporto klubuose, sporto mokymo įstaigose, sporto viešosiose 
įstaigose. 

a.Lietuvos gyventojų, dalyvuajnčių orientavimosi varžybose metinį skaičių padidinti 
20%; 

b.visais masinės komunikacijos kanalais populiarinti Orientavimosi sporto visapusišką 
poveikį harmoningos asmenybės ugdymui ir sveikatos stiprinimui; 

c.parengti orientavimosi sporto varžybų ir masinių renginių reklamos planą su tikslu 
sudominti gyventojus orientaviomosi sportu; 

d.sudaryti sąlygas gyventojams kultivuoti orientavimosi sportą, parengti planą kas ir kaip 
apmokys naujai pradedančius sportuoti orientavimosi pradmenų; 

e.integruoti orientavimosi sportą į švietimo sistemas (gimnazijas, bendro lavinimo ir kitas 
mokyklas); 

f.   kartu su švietimo įstaigomis tobulinti mokyklinių įstaigų mokymo programas siekiant, 
kad šių įstaigų auklėtiniai būtų supažindinami su orientavimosi sportu, siekti daugiau 
mokinių įtraukti į sporto klases, popamokinę sportinę veiklą; 

g.steigti naujus orientavimosi sporto klubus miestuose, kuriuose iki šiol klubų nėra; 
2. Sukurti nuoseklią, ilgalaikę ir veiklią talentingų sportininkų paieškos, atrankos ir išsaugojimo 

didžiajam sportui organizacinę sistemą. 
a.plėtoti trenerių, teisėjų ir kitų specialistų profesionalumą bei kvalifikacijos tobulinimą, 

rengti kursus, mokslines konferencijas, seminarus; 
b.remiantis moksliniais tyrimais ir praktika, parengti gabių ir talentingų sportininkų 

ankstyvos atrankos kriterijus; 
c.nustatyti meistriškumo raidos tendencijas, analizuoti geriausių pasaulio sportininkų 

rengimo metodikas, sudaryti sportininkų parengtumo ir varžybinės veiklos modelines 
charakteristikas; 

d.tobulinti didelio meistriškumo sportininkų ugdymo sistemą, koordinuoti Lietuvos 
rinktinių rengimo valdymą ir lėšų paskirstymą; 

e.dalyvauti visų orientavimosi sporto disciplinų visuose Pasaulio ir Europos 
čempionatuose, Pasaulio Taurės varžybose, siekiant kuo aukštesnių individualių ir 
komandinių rezultatų visose amžiaus grupėse; 

f.    kasmet rengti Lietuvos čempionatus, Lietuvos Taurės, Lietuvos Klubų Taurės 
varžybas; 

g.rengti kitas tarptautines orientavimosi sporto varžybas, didinti šalyje rengiamų Pasaulio 
rango varžybų (WRE) skaičių. 

3. Aktyviai koordinuoti sportinių žemėlapių darymo finansavimą ir darymą. 
4. Plėtoti partnerystę su IOF ir vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. 

a.aktyviai dalyvauti IOF veikloje, ginti nacionalinius interesus. Siekti aktyvaus vaidmens, 
bendradarbiavimo Šiaurės šalių, Baltijos ir Rytų Europos regione. 

b.su giminingomis užsienio sporto organizacijomis ir atskirais šios srities profesionalais 
plėtoti tarptautinius ryšius; 

5. Informacijos sistemos (LOSF narių duomenų bazės, varžybų vykdymo sistemos bazės, kitų 



duomenų) integracija ir tobulinimas. 
6. Įgyvendinti antidopingo programą remiantis Tarptautine antidopingo strategija. 
7. 2019 m. pateikti IOF paraišką surengti Europos jaunių, jaunučių čempionatą Lietuvoje 2021 

metais. 

Priimta LOSF Prezidiumo posėdyje 2018-10-06


