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I dalis. 2020 m. LOSF strategijos plano įgyvendinimas

LOSF strategijoje pagrindinės veiklos kryptys yra išskirtos šios:

a) Nacionalinių rinktinių pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse varžybose

b) Masiškumo ir žinomumo didinimas

c) Nacionalinių varžybų organizavimas

d) Bendradarbiavimas su partneriais

e) Tarptautinių varžybų Lietuvoje organizavimas

2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto bendruomenei, kaip ir visiems žmonėms buvo neeiliniai. Pandemijos

iššūkiai leido Tarptautinėse varžybose startuoti tik žiemos sporto atstovams, tačiau pirmą kartą Lietuvos

istorijoje Pasaulio orientavimosi sporto slidėmis jaunimo čempionate Švedijoje Judita Traubaitė iškovojo

bronzos medalį.

1. Nacionalinių rinktinių dalyvavimas tarptautinėse varžybose

Deja, tik orientavimosi sporto slidėmis atstovai 2020 m. sugebėjo sudalyvauti Tarptautinės orientavimosi

sporto federacijos organizuojamose varžybose. Jaunimo ir jaunių atstovai varžėsi Pasaulio bei Europos

čempionatuose Švedijoje, o suaugusiųjų rinktinė - Europos čempionate Rusijoje. Jaunoji Judita Traubaitė
pasiekė įspūdingų rezultatų - iškovojo bronzos medalį vidutinėje trasoje, taip pat buvo arti nugalėtojų ir

sprinte bei ilgoje trasoje. Kartų kaita vyrų grupėje įtakojo kiek kuklesnius rezultatus, tačiau vyrų komanda

Europos čempionate Rusijoje sugebėjo iškovoti 8-ąją vietą. Dalyvavimas orientavimosi sporto slidėmis

čempionatuose reikalauja nemažų lėšų, tačiau dėka pakankamo dalyvių skaičiaus nuo 2025 metų -

orientavimosi sportas slidėmis įtrauktas į privalomą žiemos universiados programą. Ateities kartoms tai

labai didelis pasiekimas ir tikimės, jog turėdami stiprius jaunuosius sportininkus galėsime pasiekti aukštų
rezultatų ir šiose varžybose.

Visos kitos tarptautinės varžybos buvo atšauktos arba nukeltos, tad mūsų sportininkams beliko tikslingai

ruoštis. Didžioji dauguma suplanuotų stovyklų įvyko užsienyje arba Lietuvoje, sportininkai tikslingai ruošėsi

svarbiausiems metų startams. Metų pabaigoje reorganizavus LOSF komitetus, buvo patvirtinti 4 nauji

rinktinių vadovai - OS bėgte (Liutauras Bilevičius), OS slidėmis (Vilius Aleliūnas), OS kalnų dviračiais

(Ramunė Arlauskienė, Jaunimo ir Moksleivių (Gabija Ražaitytė Saunorienė). Tikimės, jog darbas ne tik

savanoriškais pagrindais leis pasiekti geresnių rezultatų ateityje.

2. Masiškumo ir žinomumo didinimas.

Pandemijos akivaizdoje atsivėrė naujos galimybės žmonių improvizacijai, virtualioms treniruotėms.

LOSF ir toliau stengiasi plėtoti projektus: Stacionarios OS trasos, OS tavo mokykloje.

2020 m. kartu su Panevėžio miesto savivaldybe bei orientavimosi sporto klubu “Oriens” atidaryta nauja

stacionari OS trasa Panevėžio kultūros ir poilsio parke, o kartu su Telšių orientavimosi sporto klubu “Telšiai”

- stacionari OS trasa Telšiuose.



Didelis dėmesys skirtas “Omaps” mobiliosios aplikacijos kūrimui bei tobulinimui. Ši mūsų inovacija 2020 m.

Lietuvos sporto federacijų sąjungos skelbtuose apdovanojimuose buvo pripažinta 2020 m. sporto inovacija.

2021 m. planuojame dar labiau tobulinti šią aplikaciją.

2020 m. ir toliau tęsėme projektą - OS tavo mokykloje. Buvo sudaryti žemėlapiai prie mokyklų, atsirado

nauja skiltis federacijos svetainėje. Tam, kad galėtume dar labiau plėtoti šį projektą, reikia mūsų narių,

sporto klubų bei organizacijų platesnio įsitraukimo. Kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu filmavome

mokomąją laidą apie orientavimosi sportą, kuri turėtų būti pristatyta fizinio ugdymo mokytojams 2021 m.

Deja, dėl pandemijos 2020 m. negalėjome organizuoti Pasaulinės orientavimosi sporto dienos, tačiau tai vis

dar išlieka mūsų prioritetu.

Bendradarbiaujant su OS klubais ir toliau vyksta masiniai orientavimosi sporto renginiai Vilniuje, Kaune,

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Alytuje, Marijampolėje. 2020 m. padėjome plėtoti masines

su dviračiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje bei Telšiuose.

Aktyviai dalyvaujame asociacijos sportas visiems renginiuose, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto

organizuojamuose renginiuose.

Siekiant didinti žinomumą po kiekvienų LOSF varžybų turėjome išsamius video reportažus bei foto

galerijas, kurie buvo talpinami federacijos tinklalapyje, soc. paskyroje, internetiniuose portaluose. Video

reportažai buvo rodomi LRT bei LNK sporto žiniose.

Dėka Telšių orientavimosi sporto klubo, vasarą pavyko suorganizuoti visos Lietuvos vaikų vasaros stovyklą,

kurioje dalyvavo daugiau nei 200 vaikų iš visos Lietuvos. Šį projektą planuojame organizuoti ir ateityje.

Didelį dėmesį skiriame video turinio kūrimui, išleisti trys mokomieji video bei vienas pristatomasis, kurie

platinami soc. tinkluose.

3. Nacionalinių varžybų organizavimas.

Nors pandemija ir sukaustė Pasaulį ir teko koreguoti federacijos kalendorių, tačiau sėkmingai pavyko

suorganizuoti beveik visus Lietuvos čempionatus. Deja, sniego stygius neleido suorganizuoti orientavimosi

sporto slidėmis čempionatų, tačiau tiek bėgte, tiek dviračiais, tiek takais čempionatai įvyko ir buvo

organizuoti sklandžiai. Nuo praėjusių metų federacijos svetainėje atsirado skiltis, kurioje galima atrasti visą
informaciją apie Lietuvos čempionatus vienoje vietoje.

Norėtume padėkoti visiems čempionatų ir kitų LOSF organizuojamų varžybų vykdytojams už atliktą darbą
ir palinkėti sėkmės ateityje.

Ypatingai norėtume padėkoti orientavimosi sporto klubo Telšių vadovui Regimantui Kavaliauskui bei jo

komandai, jog esant kritiniam momentui surengė Lietuvos čempionatą labai ilgoje trasoje.

Vis dar susiduriame su sunkumais ieškodami varžybų patarėjų Lietuvos čempionatams, ypatingai svarbi

problema orientavimosi sporto kalnų dviračiais bei slidėmis varžybose.

Malonu, kad šiandien yra žinomi beveik visų 2021 m. – 2022 m. LOSF varžybų vykdytojai, tačiau paraiškų
teikimas buvo labai pasyvus. Federacija norėtų paprašyti klubų aktyviau dalyvauti skelbiamuose varžybų
organizavimo konkursuose, nes ne visos varžybos sulaukia pakankamo dėmesio. Federacija siekia varžybų
vykdymo kokybės, todėl ir toliau bus kreipiamas didelis dėmesys varžybų kontroliavimui.



2020 m., kaip ir kasmet, sėkmingai buvo vykdomi tęstiniai projektai - Veteranų lyga, „Superloto“ taurė -,

skatinantys veteranus aktyviai sportuoti. Trečius metus gyvuoja Superloto moksleivių lyga.

4. Bendradarbiavimas su partneriais

Kadangi ir toliau norime išlikti aktyviu IOF nariu, tad palaikome glaudžius santykius su tarptautine

federacija.

Jau ketveriu metus LOSF yra NORD grupės narė. Aktyviai dalyvaujame NORD grupės veikloje, LOSF

generalinis sekretorius Rimantas Serva ir vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas vasario mėnesį dalyvavo

Šiaurės šalių grupės susirinkime Švedijoje.

Glaudžiai bendradarbiaujame su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sporto federacijų sąjunga,

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“,Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos olimpiniu fondu. Su

šiomis organizacijomis vykdome bendrus projektus, atstovaujame LOSF interesus Lietuvos sporto federacijų
sąjungos bei Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ valdymo organuose, kurių pilnateisiais nariais esame.

Ypatingai džiaugiamės didžiuliu Lietuvos kariuomenės indėliu į mūsų stipriausių sportininkų pasirengimą
sezonui. Įvairios stovyklos, inventorius, finansinė parama mūsų stipriausiems sportininkams leidžia puikiai

ruoštis svarbiausiems metų startams.

Be mūsų ilgamečių rėmėjų ir partnerių, kurie net ir pandemijos akivaizdoje nenusigręžė nuo mūsų,

negalėtume įgyvendinti federacijos svarbiausių projektų. Dėkojame Perlo energijai, Vilnedai, Trimtex už
ilgametį darbą kartu ir tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.

Ypatingai norime padėkoti visiems LOSF nariams, nes Jūs esate ne tik mūsų nariai, bet ir partneriai be kurių
negalėtume plėtoti orientavimosi sporto.

5. Tarptautinių varžybų organizavimas

2021 m. Lietuvoje vyks Europos jaunių, jaunučių čempionatas, o 2022 m. vyks Europos orientavimosi sporto

kalnų dviračiais čempionatas. Šioms varžyboms vykdyti vyksta intensyvus pasiruošimas ir tikimės, jog

pandemija nesutrukdys jų įgyvendinti.

2020 m. Lietuvoje turėjo vykti Baltijos orientavimosi sporto čempionatas, tačiau jis buvo perkeltas į 2021 m.

II dalis. LOSF valdymo ir administravimo veikla

2.1. Įgyvendinant Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklą 2020 m. buvo nemažai iššūkių, nes

reikėjo greitai reaguoti į besikeičiančią aplinką bei situaciją. Kasdieninėje veikloje susiduriame su iššūkiais,

bet stengiamės juos išspręsti ir kviečiame savo narius labiau ir aktyviau įsitraukti į federacijos veiklą.

2.2. Administracinės ir valdymo veiklos įgyvendinimas:

a) 2020 m. LOSF administracijoje dirbo vienas žmogus – vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.

b) Nuo 2020 m. rugpjūčio iki gruodžio LOSF buvo pasirašiusi sutartį su LOSF projektų vadovu Gyčiu

Nakvosu.



c) 2020 m. LOSF buhalterinę apskaitą tvarkė UAB Liteura.

d) 2020 m. atliktas 2019 m. LOSF nepriklausomas auditas, kurį atliko UAB Audito garantas

e) 2020 m. patvirtinta LOSF AM lėšų tarp disciplinų skirstymo tvarka

f) 2020 m. reorganizuota LOSF komitetų struktūra. Įsteigti Rinktinių, IT, Sporto plėtros, Veteranų,

Techninis bei OS Takais komitetai.

g) 2020 m. įvyko 10 prezidiumo posėdžių
h) 2020 m. į LOSF narius priimtas orientavimosi sporto klubas “Apuokas”

i) Nuo 2020 m. liepos mėn. pasirašyta sutartis su Tautvydu Vencevičiumi dėl informacijos sklaidos

2.3 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pateiktas projektas aukšto meistriškumo sporto

(toliau – AM) programai 2020 m. Gauta suma – 135 136 Eur.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dotacija Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklos programoms

įgyvendinti - 20000 eur.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo teikti du projektai – fizinio aktyvumo skatinimo ir kvalifikacijos

tobulinimo. Kvalifikavimo tobulinimo projektas gavo 13 000 eur finansavimą, tačiau dėl pandemijos

projektas nebuvo įgyvendintas ir lėšos nebuvo įsisavintos.

Teiktas projektas Vilniaus miesto savivaldybei, kuris gavo dalinį finansavimą – 2500 eur

Teiktas projektas Lietuvos olimpiniam fondui „Lteam Startup“ (2021 metams), kuris gavo dalinį finansavimą
– 3900 eur


