
 

 

 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis 

2020 gruodžio 23 d., Vilnius 

 

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas 

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

 

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis 

 

Dalyvauja:  

 

Donatas Kazlauskas - prezidentas 

Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė 

Justinas Liubinskas - viceprezidentas 

Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas 

Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės) 

 

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė: 

 

1. LOSF techninio komiteto tvirtinimas 
2. 2021 m. LOSF organizuojamų varžybų nuostatai (LČ, Lietuvos taurė) 
3. LOSF komitetų tikslai ir funkcijos 
4. 2021 m. OSS sezonas Lietuvoje 
5. 2022 m. Lietuvos klubų taurės rengėjo konkursas 
6. Kiti klausimai 

6.1 LOSF projektų vadovas 
 

Pastabų darbotvarkei neišsakyta. 

 

 

 

 



Svarstomi klausimai: 

1. LOSF techninio komiteto tvirtinimas 

 

Į LOSF techninį komitetą deleguoti 4 asmenys, o reikalinga 5. Praėjusiame prezidiumo posėdyje LOSF 

vykdantysis direktorius buvo įpareigotas susisiekti su galimais kandidatais. Po pokalbių su galimais 

kandidatais, LOSF vykdantysis direktorius LOSF prezidiumui teikė dvi kandidatūras balsavimui - Gintauto 

Kvietkaus ir Vytauto Tamulionio. 

 

LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas prieš balsavimą nusišalino, nes Gintautas Kvietkus OK Saulė narys. 

 

Balsavimo rezultatai: Vytautas Tamulionis - 1, Gintautas Kvietkus - 2. 

 

Nutarta: Patvirtinti LOSF techninio komiteto sudėti: Egidijus Kukenys, Aurimas Murėnas, Ramūnas 

Pabrėža, Kęstutis Ambramikas, Gintautas Kvietkus. 

 

2. 2021 m. LOSF organizuojamų varžybų nuostatai 

 

LOSF vykdantysis direktorius pateikė Lietuvos čempionatų bei Lietuvos taurės nuostatų projektus. LOSF 

viceprezidentas Jurgis Rubaževičius pareplikavo, jog Lietuvos taurės tikslai galėtų būti kiti nei Lietuvos 

čempionatų. 

Bendru LOSF prezidiumo sprendimu įvesti aprangų ribojimai DV/DM grupėse Lietuvos OSKD 

čempionatuose. Suvienodintos sąlygos dėl asmenų galinčių kovoti dėl prizinių vietų asmeniniuose 

čempionatuose. 

OS bėgte čempionato estafetėse įvesta V/M 70 grupė, tačiau panaikinta V/M 180 grupė. 

OSKD čempionato estafečių varžybose įvesta DV/DM 60 grupė, o asmeninėse - DV/DM 70 grupė. 

OSS čempionato asmeninėse rungtyse veteranų tarpe grupės skirstomos, kas penkerius metus. 

Įvestas apribojimas dėl asmenų dalyvaujančių apdovanojimuose (gali dalyvauti tik asmenys, laimėję 

apdovanojimus (be papildomų kitų žmonių, gyvūnų ir kt.). 

 

Balsavimo rezultatai: Už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0 

 

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos taurės, Lietuvos OS bėgte, Lietuvos OSKD, Lietuvos OSS čempionatų 

nuostatus. 

 

3. LOSF komitetų tikslai ir funkcijos 

 

Praėjusiame LOSF prezidiumo posėdyje, LOSF prezidiumo nariai bei LOSF vykdantysis direktorius pasiskirstė 

kuruojamais komitetais ir buvo duotas terminas paruošti LOSF komitetams tikslus. Visų komitetų tikslai 

pristatyti LOSF prezidiumo posėdyje. Diskutuota kaip suaktyvinti komitetų narių įsitraukimą į tikslų 

įgyvendinimą. 

 

Vienbalsiai nutarta pristatyti LOSF komitetų tikslus komitetams, prašant jų iki 2021 m. vasario 1 d. 

parengti veiksmų planą šiems tikslams įgyvendinti. 

 

4. 2021 m. OSS sezonas Lietuvoje 



LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog planuotas 2021 m. Lietuvos OSS čempionatas sausio mėnesį 

negalės būti vykdomas dėl pandemijos, tad siūloma: 

 

2021 m. Lietuvos OSS čempionatas sprinto ir sprinto estafečių trasose, vasario 6-7 dienomis Zarasuose 

(IOSK Būdakalnis) 

2021 m. Lietuvos OSS čempionatas vidutinėje ir estafečių trasose, vasario 13-14 dienomis Latvijoje (LOSF) 

 

Siūloma į Lietuvos čempionatų programą įtraukti sprinto estafetes, bet panaikinti ilgą trasą, nes: 

 

● Lengviau organizuoti 

● Pasaulio čempionato programoje nebėra ilgos trasos 

● Didesnė tikimybė pritraukti daugiau dalyvių 

 

Balsavimo rezultatai: 

 

Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0 

 

Nutarta: Pritarti siūlomiems kalendoriaus bei rungčių pakeitimams 2021 m. sezone bei realiu laiku 

reaguoti į susidariusią situaciją. 

 

5. 2022 m. Lietuvos klubų taurės konkursas 

 

Paskelbus 2022 m. Lietuvos klubų taurės rengėjo konkursą buvo gautos trys paraiškos: viena prieš terminą, 

dvi po termino ir viena jų žodinė. LOSF prezidiumas negalėdamas objektyviai vertinti visų pateiktų paraiškų 

dėl nustatytų procedūrinių pažeidimų priėmė sprendimą atnaujinti paraiškų teikimą, kad visi potencialūs 

varžybų rengėjai galėtų laiku pateikti tinkamai užpildytas paraiškas. 

 

Balsavimo rezultatai: 

 

Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0 

 

Nutarta: Skelbti naują 2022 m. Lietuvos klubų taurės varžybų rengėjo konkursą bei iki to laiko su 

techniniu komitetu suderinti paraiškų vertinimo aspektus. 

 

6. LOSF projektų vadovas 

 

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi sutartis su LOSF projektų vadovu Gyčiu Nakvosu. LOSF vykdantysis 

direktorius teikė siūlymą nepratęsti sutarties su LOSF projektų vadovu. 

 

Balsavimo rezultatai: 

 

Už - 3, Prieš - 0, susilaikė - 1 

 

 

 



 

 

Posėdžio pradžia: 2020 m. gruodžio 23 d. 17:00 

Posėdžio pabaiga: 2020 m. lapkričio 23 d. 18:57 

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

 

 

 

 

 


