
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos Rinktinių komiteto posėdis 
2020 lapkričio 30 d., Vilnius 

Pirmininkas: Petras Andrašiūnas 
Sekretorius: Gabrielė Andrašiūnienė 
Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis 

Dalyvauja: 
Henrikas Paužas – narys 
Jolanta Šulčienė – narė 
Svajūnas Ambrazas – narys 
Aušra Bartkevičienė – narė 
Nerijus Vidžiūnas – narys 
Petras Andrašiūnas – narys  
Egidijus Pilybas – narys 
Gabrielė Andrašiūnienė – LOSF viceprezidentė (be balso teisės) 

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė: 

1.  Rinktinių komiteto pirmininko rinkimai; 
2.  Rinktinių vadovų (OS, OSS, OSKD, OS moksleiviai) skyrimo tvarkos ir galimų kandidatų 
aptarimas; 
3.  Pasiruošimas AM (AM) kėlimo programos rengimui; 
4. Rinktinių komiteto nuomonė dėl „raudonų“ ir „oranžinių“ grupių Lietuvos 
čempionatuose. 

Pastabų darbotvarkei neišsakyta. 

Svarstomi klausimai: 

1. Rinktinių komiteto pirmininko rinkimai 

Komiteto nariai diskutavo dėl Komiteto pirmininkų pareigų ir atsakomybių bei būsimų 
užduočių. Diskusijos metu rastas bendras sutarimas, jog būtų naudinga Komiteto 
pirmininku turėti tokį asmenį, kuris jau turi patirties panašiame darbe. Buvo pasiūlyta 
Petro Andrašiūno kandidatūra, kuris anksčiau yra ėjęs OSKD komiteto pirmininko pareigas.  

Balsavimas: Patvirtinti Petro Andrašiūno kandidatūrą į Rinktinų komiteto pirmininko postą.  

Balsavimo rezultatai: Už - 7, Prieš - 0, Susilaikė – 0. Pritarta.  

2. Rinktinių vadovų (OS, OSS, OSKD, OS moksleiviai) skyrimo tvarkos ir galimų 
kandidatų aptarimas; 

LOSF viceprezidentė Gabrielė Andrašiūnienė pristatė pasikeitusią LOSF rinktinių vadybos 
tvarką ir supažindino, kad nuo šiol visos pagrindinės OS disciplinos turės iš anksto rinktinių 
komiteto patvirtintą rinktinės komandos vadovą. Informavo, kad atitinkamų rinktinių 
vadovais norėtų būti ir preliminariai yra sutikę prisiimti šias atsakomybes šie kandidatai: 
OS bėgte – Liutauras Bilevičius, OSS – Vilius Aleliūnas, OSKD – Ramunė Arlauskienė, OS 
bėgte moksleiviai – Gabija Ražaitytė – Saunorienė.  



E. Pilybas iškėlė klausimą ar Vilius Aleliūnas galės teisiškai eiti OSS rinktinės vadovo 
pareigas. Komiteto nariai nerado priežasties, kodėl V. Aleliūnas negalėtų eiti šių pareigų, 
bet nutarė papildomai pasitikslinti iki kito posėdžio, kad nebūtų neatitikimų.  

Kadangi visoms kandidatūroms preliminariai buvo išreikštas palaikymas, G. Andrašiūnienė 
pasiūlė pasikviesti į sekantį komiteto posėdį šiuos kandidatus ir išklausius jų prisistatymus 
bei tikslus balsuoti dėl rinktinių vadovų patvirtinimo.  

Balsavimas: Pasikviesti rinktinių vadovų kandidatus į sekantį komiteto posėdį bei paprašyti 
pristatyti. savo vizijas.  

Balsavimo rezultatai: Už - 7, Prieš - 0, Susilaikė – 0. Pritarta. 

3. Pasiruošimas AM kėlimo programos rengimui. 

G. Andrašiūnienė pristatė AM kėlimo programos dokumentą, kuris turės būti paruoštas 
kartu su rinktinių vadovais bei LOSF administracija. Kol nėra patvirtinti rinktinių vadovai, 
dokumentas dar negali būti pradėtas ruošti, tačiau G. Andrašiūnienė pakvietė komiteto 
narius jau dabar pagalvoti apie rinktinėms keliamus tikslus ir uždavinius.  

4. Rinktinių komiteto nuomonė dėl „raudonų“ ir „oranžinių“ grupių Lietuvos 
čempionatuose. 

2020 m. lapkričio 18 d. LOSF prezidiumas svarstė 2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto 
čempionatų nuostatus. Svarstymo metu prezidiumui kilo klausimų dėl „raudonų“ ir 
„oranžinių“ grupių sudarymo praktikos čempionatų startų protokoluose, todėl nutarta 
paklausti ekspertinės Rinktinių komiteto nuomonės, kokį modelį derėtų taikyti sudarant 
Lietuvos čempionatų starto protokolus. G. Andrašiūnienė pristatė šiuo metu visų disciplinų 
galiojančias tvarkas.  

H. Paužas išsakė nuomonę, kad būtų tikslinga kuo įmanoma labiau suvienodinti starto 
protokolų sudarymo tvarką tarp skirtingų disciplinų, taip kartu ir neapkraunant varžybų 
organizatorių.  
S. Ambrazas pasiūlė visoms disciplinoms naudoti „apverstų reitingų“ starto tvarką, kai 
starto protokolai elito grupėse sudaromi pagal einamąjį metų reitingą, kai stipriausias 
sportininkas startuoja paskutinis.  
Diskusijos metu iškeltas klausimas, kaip organizatoriai turėtų elgtis su tais sportininkais, 
kurie yra itin stiprūs net ir pasauliniame lygyje, bet dėl objektyvių priežasčių neturi 
reitingo Lietuvoje (pvz. gyvena ir treniruojasi užsienyje). Išdiskutuota, kad Rinktinės 
vadovo teikimu, Rinktinių komitetas galėtų suteikti, taip vadinamus „Wild card“ 
atitinkamiems sportininkams.  
E. Pilybas pasiteiravo, pagal kokius reitingus būtų sudaromas OSS starto protokolas, 
kadangi OSS dažnai neturi einamųjų metų reitingo. G. Andrašiūnienė informavo, kad iki 
šiol OSS startuodavo pagal praėjusių metų startų „reitingą“.  

Balsavimas: Siūlyti LOSF Prezidiumui tokią Rinktinių komiteto nuomonę – Visuose pavienio 
starto Lietuvos čempionatų distancijose, vyrų ir moterų elito grupių starto protokolas 
sudaromas „apversto reitingo“ tvarka. OS ir OSKD naudoja einamųjų metų reitingą, OSS 
naudoja ankstesnių metų reitingą. Rinktinės vadovo teikimu, Rinktinių komitetas gali 
suteikti „Wild card“ atitinkamiems sportininkams.  

Balsavimo rezultatai: Už - 7, Prieš - 0, Susilaikė – 0. Pritarta. 



Posėdžio pradžia: 2020 m. lapkričio 30 d. 18:00  

Posėdžio pabaiga: 2020 m. lapkričio 30 d. 20:00  

Sekretorius: Gabrielė Andrašiūnienė 


