Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 rugsėjo 1 d., Vilnius
Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Justinas Liubinskas
Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis
Dalyvauja:
Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė
Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balsavimo teisės)
Svarstomi klausimai:
1. Dėl OK Medeina pateikto protesto Klubų taurės varžybų metu ir Lietuvos orientavimosi
sporto licencijų taisyklių.
J.Liubinskas trumpai pristato protesto esmę - pagal LOSL puslapyje
(https://licence.orienteering.lt/taisykles) nurodytas taisykles, užsienietis/-ė negalėjo įgyti
licencijos, jei jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Šis sakinys buvo klaidingai
įrašytas po praėjusių metų prezidiumo sprendimo neleisti užsieniečiams (negyvenantiems
Lietuvoje) varžytis dėl čempionų titulo asmeninėse rungtyse. LOSF anksčiau niekada
neturėjo patvirtinusi LOSL taisyklių ir nustatydavo tik konkrečių varžybų nuostatus, o juose
nurodoma kas gali dalyvauti su konkurencija ir siekti čempionų bei prizininkų vardų.
Diskusijos metu nutarta suformuluoti ir patvirtinti LOSL taisykles, leidžiant licenciją įsigyti
visiems, o konkrečius apribojimus palikti varžybų nuostatuose.
Nutarta: Pritarta naujai suformuotoms LOSL taisyklėms bendu sutarimu. Taisyklės
pridedamos prie šio protokolo.
Posėdžio pradžia: 2020 rugsėjo 1 d. 16:10
Posėdžio pabaiga: 2020 m. rugsėjo 1 d. 16:50
Sekretorius: Justinas Liubinskas

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos licencijavimo tvarka
Lietuvos orientavimosi sporto federacija (toliau LOSF) turi dviejų tipų LOSF licencijas (toliau
LOSL).
LOSL yra:
a. LOSF nario (juridinio vieneto)
b. LOSF sportininko (fizinio vieneto)

1. LOSF nario licenciją gali įsigyti tik klubai, sporto mokyklos, kiti juridiniai vienetai, kurie
yra LOSF narių sąraše.
1.1

LOSF nario licencija galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

1. LOSF nario licencijos mokestis privalo būti sumokėtas iki einamųjų metų kovo
1d.
2. LOSF nario licencijos mokesčio dydį nustato LOSF narių visuotinis
susirinkimas.
2. LOSF sportininko licenciją gali įsigyti visi fiziniai asmenys, be jokių apribojimų.
1. LOSF sportininko licencija galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
2. LOSF sportininko licencija suteikiama LOSL duomenų bazėje užpildžius
anketą ir sumokėjus metinį mokestį.
3. Fiziniai asmenys, turintys LOSF sportininko licenciją turi teisę:
■ Dalyvauti LOSF organizuojamose varžybose .
■ Naudotis LOSF partnerių pasiūlymais.
■ Gauti informaciją el.paštu ir sms apie artėjančias varžybas,
registracijos pabaigą ir pan.
1. Fiziniai asmenys, turintys LOSF sportininko licenciją privalo:
● Laiku užsiregistruoti ir susimokėti licencijos mokestį LOSL sistemoje
● Laikytis LOSF varžybų bei čempionatų nuostatų
● Laikytis LOSF įstatų
● Už savo sveikatą ir saugumą LOSF organizuojamų varžybų metu dalyviai atsako
patys. Sportininkas, turintis licenciją, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą ir
prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu.
● Savo asmeninės licencijos negali perleisti kitam asmeniui.
Patvirtinta LOSF prezidiumo 2020 rugsėjo 1 d.

