
LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO KALNŲ DVIRAČIAIS KOMITETO POSĖDIS  

Kaunas, 2020-05-18 

Pirmininkas: Ramunė Arlauskienė 

Sekretorius: Ramunė Arlauskienė 

Posėdis vyko elektroninėmis priemonėmis 

Ramunė Arlauskienė – komiteto pirmininkė 

Petras Andrašiūnas – komiteto narys 

Regimantas Kavaliauskas – komiteto narys  

Šarūnas Dmukauskas – komiteto narys 

Julius Juodišius – komiteto narys 

Svarstomi klausimai: 

1. 2020 metų OSKD suaugusių atrankos kriterijai ir tvarka į Pasaulio OSKD jaunimo ir 

suaugusių Pasaulio OSKD čempionatus Portugalijoje, Europos OSKD jaunių 

čempionatą Portugalijoje, Europos OSKD čempionatą ir Jaunimo Europos OSKD 

čempionatą Suomijoje. 

Buvo pasiūlyta formuoti komandą komiteto sprendimu, atsižvelgiant į 2019 metų rezultatus 

tarptautinėse varžybose, Pasaulinį OSKD reitingą ir kontrolinių varžybų rezultatus. Pateiktas 

kontrolinių varžybų planas, kriterijai ir t.t. Priedas Nr.1. 

Balsavimas.  

Vienbalsiai pritarta. Tvirtavima atrankos kriterijai ir tvarka. Priedas Nr.1 

2. 2020 metų Lietuvos OSKD čempionatų datos ir vietos. 

Dėl susidariusios situacijos yra keičiamos LTU OSKD čempionatų datos ir vietos. Siūloma tokie 

pakeitimai:  

 2020 m. liepos 31  d. Noškūnai - vidutinė. OK „Takas“ 

2020 m. rugpjūčio 1 d. Noškūnai – bendras startas. OK „Takas“ 

2020 m. rugsėjo 18 d. Vilnius –  sprintas, OK Perkūnas 

 2020 m. rugsėjo 19 d. Vilnius – ilga, OK Perkūnas 

2020 m. spalio 11 d. Kaunas – estafetės. OK „Takas“ 

Balsavimas.  

Vienbalsiai pritarta. Tvirtinama Lietuvos OSKD čempionatų datos, vietovės ir rengėjai. 

 

čempionatų datos, vietovės ir rengėjai. 

 



3. Dėl Lietuvos OSKD čempionato vidutinės trasos starto protokolo sudarymo tvarkos 

Kadangi LTU OSKD čempionato vidutinė trasa sutampa su Baltijos OSKD čempionato trasa, tai yra 

pasiūlymas starto protokolą elito vyrų ir moterų grupėse sudarinėti pagal Baltijos OSKD šalių čempionato 

taisykles t.y. starto protokolas sudaromas pagal pasaulinį OSKD reitingą – aukščiau esantis pasauliniame 

reitinge startuoja vėliausiai. Tų kurių nėra Pasaulio OSKD reitingo sąraše startuoja prieš sportininkus 

esančius Pasaulio reitingo sąraše turinčius užskaitinių taškų. 

Balsavimas. 

Vienbalsiai pritarta. Nutarta Lietuvos OSKD čempionato vidutinėje trasoje vyrų ir moterų elito grupėje 

sudarant starto protokolus vadovautis Baltijos šalių OSKD čempionato starto protokolų sudarymo tvarka. 

 
 

Balsavimas vyko elektroninėmis priemonėmis. 

Sekretorius Ramunė Arlauskienė 

 


