
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2021 kovo 2 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

Andrius Jovaiša - OS takais komiteto pirmininkas (be balso teisės)

Roma Puišienė - Sporto plėtros komiteto pirmininkė (be balso teisės)

Petras Andrašiūnas - Rinktinių komiteto pirmininkas (be balso teisės)

Aurimas Murėnas - Techninio komiteto pirmininkas (be balso teisės)

Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1. LOSF komitetai bei jų darbų planas

2. 2022 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas (klubų taurė)

3. Dėl LOSF kalendoriaus sudarymo principų
4. LOSF visuotinio narių susirinkimo data ir darbotvarkė
5. LOSF dalyvių mokesčio panaudojimas (galimi pasiūlymai konferencijai)

6. Europos OS kurčiųjų čempionatas

7. Andriaus Jovaišos kandidatūra

8. Varžybų organizavimas karantino metu (LČ)

9. Kiti klausimai:



– LSU kreipimąsi;

– AM strategijos/gairių darbo grupės kūrimą.

Pastabų darbotvarkei neišsakyta.

Svarstomi klausimai:

1. LOSF komitetai bei jų darbų planas

LOSF prezidiumas kiekvienam komitetui iškėlė tikslus bei uždavinius ir prašė iki 2021 m. vasario 1 d.

paruošti darbų planą, kaip tų tikslų bus siekiama įgyvendinti. LOSF prezidiumo posėdžio metu visų LOSF

komitetų (išskyrus Veteranų) pirmininkai pristatė savo vizijas, veiklos gaires bei su kokiais iššūkiais

susiduriama.

2. 2022 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas (klubų taurė)

LOSF prezidiumas skelbė pakartotinį varžybų rengėjų konkursą 2022 m. Lietuvos klubų taurei rengti. Iki

numatytos datos buvo gautos trys paraiškos: OK Arboro, OK Devyni bei OK Oriens. Prezidiumo nariai po

praėjusio paraiškų vertinimo prašė Techninio komiteto, jog šie parengtų gaires, kaip turi būti vertinama

paraiškos. Techninis komitetas pateikė demo versiją, tačiau ja vadovautis kol kas nėra galimybių, nes ji nėra

iki galo išdiskutuota.

Prezidiumas balsavo dėl gautų paraiškų. Rimantas Serva susilaikė

Balsavimo rezultatai: Arboro - 1, Devyni - 1, Oriens - 2

Nutarta: 2022 m. Lietuvos klubų taurės rengėjas - OK Oriens, vieta - Kaukinės miškas

3. Dėl LOSF kalendoriaus sudarymo principų

2020 m. rugsėjo 8 d. LOSF prezidiumo posėdyje buvo nutarta, jog į LOSF kalendorių galima traukti tik LOSF

narių ir tik orientavimosi sporto renginius/varžybas. Po šio nutarimo LOSF glaudžiai bendradarbiaudama su

varžybų registracijos svetaine bei savo partneriu www.dbsportas.lt susitarė, jog registracijos šioje

svetainėje orientavimosi sporto varžybų gali būti atidarytos, tik LOSF kalendoriuje, esančioms varžyboms.

Kadangi nuo 2021 m. varžybų rengėjai turės mokėti mokestį už dalyvius, baiminamasi, jog bus vengiame

traukti varžybas į LOSF kalendorių. Lietuvoje orientavimosi sporto varžybas vykdo bei organizuoja ne tik

LOSF nariai, bet ir pavieniai asmenys, žemėlapių sudarinėtojai, tad iškilo problema, jog jie negali naudotis

sistema.

LOSF prezidiumui pasiūlytos trys alternatyvos:

1. Leisti traukti į LOSF kalendorių orientavimosi sporto varžybas ne LOSF nariams, įsipareigojant

laikytis OS varžybų taisyklių, LOSF saugumo reikalavimų bei sumokėti nustatytą rinkliavą nuo

kiekvieno dalyvio (vyresnio nei 21 m).

http://www.dbsportas.lt


2. Neleisti traukti į LOSF kalendorių orientavimosi sporto varžybų ne LOSF nariams, tuo pačiu neleisti

jų registracijos www.dbsportas.lt pagal susitarimą.

3. Neturėti susitarimo su www.dbsportas.lt dėl registracijų įjungimo.

Balsavimo rezultatai: 1 - 4, 2 - 0, 3 - 1

Nutarta: Leisti traukti į LOSF kalendorių orientavimosi sporto varžybas ne LOSF nariams, įsipareigojant

laikytis OS varžybų taisyklių, LOSF saugumo reikalavimų bei sumokėti nustatytą rinkliavą nuo kiekvieno

dalyvio (vyresnio nei 21 m).

4. LOSF narių visuotinio susirinkimo data bei darbotvarkė

Kadangi baigėsi 2020 m. ir prasideda naujas sezonas yra įpareigojimas organizuoti LOSF narių visuotinį
susirinkimą.

Siūloma data: 2021 m. balandžio 10 d. Siūloma vieta: Vilnius arba el. ryšio priemonėmis (bus patikslinta

pagal galiojančius LR vyriausybės nutarimus).

Siūloma darbotvarkė:

1. 2020 m. LOSF veiklos ataskaita

2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas

3. 2020 m. LOSF biudžeto vykdymas

4. 2020 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas

5. 2022 m. LOSF nario mokestis

6. 2021 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

7. Kiti klausimai

7.1. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas

7.2 LOSF klubų taurės sistema

LOSF viceprezidentas Justinas Liubinskas išsakė nuomonę, jog reikėtų įtraukti OK Ąžuolo iškeltą klausimą
dėl ne LR piliečių dalyvavimo Lietuvoje vykstančiose varžybose.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, Susilaikė - 0, Prieš - 0

Nutarta: Organizuoti LOSF narių visuotinį susirinkimą 2021 m. balandžio 10 d. Vilniuje (arba el. ryšio

priemonėmis). Informuoti LOSF narius apie planuojamą darbotvarkę bei pakviesti teikti savo pasiūlymus

bei klausimus LOSF narių visuotiniam susirinkimui.

5. LOSF dalyvių mokesčio panaudojimas (galimi pasiūlymai konferencijai)

Nuo 2021 m. LOSF renka dalyvio mokestį (1 eur vyresni nei 21 m.) 2020 m. 7500 dalyvių startavo OS bėgte
ir OSKD varžybose, kuriem buvo daugiau nei 21 m. , 2019 - 9200.

http://www.dbsportas.lt
http://www.dbsportas.lt


Galime daryti prielaidą, jog 2021 m. dėl Covid suvaržymų bus ne geresni nei 2020 m. tad numatomas
dalyvių skaičius galėtų būti 7000.

LOSF prezidiumui pristatyti galimi lėšų panaudojimo variantai:

Fiksuoti trims metams į priekį:

1500 eur bendriems projektams su www.dbsportas.lt (programos atnaujinimas, lygų rezultatai, reitingai,
masinių programos atnaujinimas)

Kintantys:

● Žemėlapių sudarymo fondas
● Žemėlapiai prie mokyklų
● Elito grupės čempionų finansinis skatinimas
● Perspektyviausių bei stipriausių šalies sportininkų skatinimas
● Metų orientavimosi apdovanojimai
● Stacionarių orientavimosi sporto trasų plėtra
● LOSF įrangos atnaujinimas

Prezidiumo metu diskutuota, jog reikėtų turėti proporciją kiek lėšų kuriai krypčiai skiriama bei prioriteto
tvarka sudėlioti galima kryptis (pvz. LOSF įranga (GPS, vėliavos, starto laikrodis ir kt) / Žemėlapiai / AM
sportininkų skatinimas / Projektai).

LOSF prezidiumas įpareigojo LOSF vykdantįjį direktorių iki 2021 m. kovo 20 d. parengti aprašą, kuris bus
pateiktas LOSF nariams prieš visuotinį susirinkimą galimoms diskusijoms.

6. Europos OS kurčiųjų čempionatas

Lietuvos kurčiųjų komitetas kreipėsi į Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidentą su klausimu dėl

galimybės prisidėti prie Europos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionato Lietuvoje organizavimo 2021 m.

Lietuvos orientavimosi sporto federacija konsultavo Lietuvos kurčiųjų sporto komitetą varžybų rengimo

klausimais bei padėjo sudaryti preliminarią sąmatą. Lietuvos kurčiųjų komitetas tęsia bendravimą su LOSF

nariu OK Perkūnas.

Numatoma, jog Europos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas vyks 2021 m. rugsėjo pradžioje

Vilniuje.

7. Andriaus Jovaišos nominavimas į IOF OS Takais sportininkų grupę

Andrius Jovaiša (LOSF OS Takais komiteto pirmininkas) kreipėsi į LOSF prezidiumą su prašymu, jog LOSF jį
nominuotų į IOF OS Takais sportininkų grupę, kuri turės išrinkti du kandidatus iš savo tarpo į IOF

sportininkų komisiją.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0

8. Varžybų organizavimas karantino metu (LČ)

Kadangi LR teritorijoje karantinas pratęstas iki 2021 m. balandžio 1 d., o pirmasis Lietuvos čempionatas

http://www.dbsportas.lt


numatytas 2021 m. kovo 27 d. Šiauliuose, tad reikalingas sprendimas kokiose amžiaus grupėse gali būti

vykdomos varžybos. Pagal LR vyriausybės nutarimą AM varžybos gali būti vykdomos ir karantino metu,

laikantis visų būtinųjų reikalavimų. LČ naktinėje trasoje buvo numatytos V/M 16, V/M 18, V/M 20, V/M 23,

V/M, V/M 35,40,45,50,55,60,65,70,75 ir t.t. amžiaus grupės.

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos AM programa apima jaunučius, jaunius, jaunimą bei suaugusius.

Kiekviena sporto šaka turi savo specifiką ir suaugusiųjų grupės amžius gali ypatingai skirtis.

LOSF prezidiumui pasiūlytos trys alternatyvos:

A) Organizuoti čempionatą V/M 16, 18, 20, 23 bei V/M grupėse be amžiaus ribojimų
B) Riboti V/M grupių dalyvių amžių iki: PVZ 45 m / 50 m

C) Riboti V/M 16 amžiaus grupės dalyvių amžių

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai nutarta organizuoti LČ naktinėje trasoje V/M 16, 18, 20, 23 bei V/M

amžiaus grupėse ribojant V/M 16 grupės amžių (2005 - 2007 m. gim.) bei V/M (ne vyresni nei 1972 m.

gim.)

9.1 Dėl LSU kreipimosi

Diskutuotas LSU kreipimasis dėl Sporto įstatymo pataisų, kurios liečia trenerių darbą bei jų licencijas,

įstaigas, kuriose galima įgyti išsilavinimą. LOSF prezidiumas išreiškė poziciją, jog nepalaiko idėjos, jog

specialistai galėtų būti rengiami tik LSU.

9.2 Dėl AM strategijos/gairių darbo grupės

Vienas iš Rinktinių komiteto prioritetinių darbų, kurį LOSF prezidiumas nurodė kaip siektiną - AM

strategijos kūrimas. Rinktinių komitete šis klausimas nėra pajudėjęs į priekį. Išsakyta problematika, esanti

AM sporte.

Nutarta: Kurti AM strategijos ruošimo darbo grupę į ją įtraukiant LOSF viceprezidentę Gabrielė
Andrašiūnienę, LOSF Rinktinių komiteto pirmininką Petrą Andrašiūną, LOSF OSS rinktinės vadovą Vilių
Aleliūną bei išsiųsti LOSF nariams kvietimą teikti savo kandidatus.

9.3 Dėl varžybų perkėlimo / datų dubliavimosi

LOSF prezidiumas gavo RImvydo Kutkos prašymą, esant nepalankei situacijai perkelti Pavasario taurės

varžybas į 2021 m. rugsėjo 11-12 d., o rugsėjo 11 d. numatytas ACO estafetes į 2021 m.  rugsėjo 25 d. arba

26 d.

LOSF prezidiumas išsakė nuomonę, jog per LOSF organizuojamas varžybas negali būti organizuojami kiti

LOSF narių renginiai. OSKD plėtra yra vienas iš LOSF prioritetų bei noras pritraukti kuo daugiau dalyvių į LČ.

Posėdžio pradžia: 2021 m. kovo 2 d. 17:30

Posėdžio pabaiga: 2021 m. kovo 2 d. 20:27



Sekretorius: Vilius Aleliūnas


