
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2021 lapkričio 3  d., Vilnius

Pirmininkas: Rimantas Serva

Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis

Dalyvauja:

Rimantas Serva - generalinis sekretorius

Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė

Justinas Liubinskas - viceprezidentas

Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas

Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Ramūnas Pabrėža - LOSF techninio komiteto pirmininkas

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1. OK Fortūna prašymas dėl 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato ilgoje trasoje vietovės

keitimo.

2. Dėl Neringos rajono savivaldybės kreipimosi pritarti Neringos rajono savivaldybės

prašymui.

3. LOSF organizuojamų varžybų rengėjų vertinimo kriterijai, minimalūs reikalavimai

rengėjams, paraiškos forma.



1. OK Fortūna prašymas dėl 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato ilgoje trasoje

vietovės keitimo

OK Fortūna 2020 m. dalyvavo LOSF skelbtame konkurse varžybų rengimui ir buvo paskirta

rengti Lietuvos OS bėgte čempionatą ilgoje trasoje Aukštadvario rajone. Likus daugiau nei

metams iki varžybų OK Fortūna klubas pradėjo aktyviai ruoštis varžyboms, tačiau susidūrė
su girininkijos bei medžiotojų nenoru leisti vykdyti varžybas numatytoje vietovėje.

2021 m. spalio 20 d. OK Fortūna klubo pirmininkas Michailas Traubas kreipėsi į LOSF

prezidiumą su prašymu paskirti naują vietovę 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatui ilgoje

trasoje. Siūloma vietovė Dukštų miškas.

LOSF prezidiumo nariai jau anksčiau buvo susipažinę su esama situacija, tad diskusijų šiuo

klausimu nebuvo. LOSF viceprezidentas J.R. patikino, jog OK Fortūna ieškojo visų galimų
variantų.

LOSF viceprezidentas J.R. prieš balsavimą nusišalino dėl galimo interesų konflikto.

Balsavimo rezultatai: Už - 3, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas ilgoje trasoje vyks Dukštų miške.

2. Dėl Neringos rajono savivaldybės kreipimosi pritarti Neringos rajono savivaldybės

prašymui

2021 m. lapkričio 3 d. Neringos sporto mokykla kreipėsi į LOSF su prašymu pritarti Neringos

rajono savivaldybės kreipimuisi į LR vyriausybę dėl turto perdavimo.

LOSF prezidiumo nariai nemato tam problemų, Neringos SM yra LOSF narys ir aktyviai

dalyvauja LOSF veikloje.

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

Nutarta: Pritarti Neringos rajono savivaldybės kreipimuisi į LR vyriausybę

3. LOSF organizuojamų varžybų rengėjų vertinimo kriterijai, minimalūs reikalavimai

rengėjams, paraiškos forma

LOSF techninio komiteto pirmininkas pristatė LOSF prezidiumui darbo metodus, kaip buvo

kurti pristatomi dokumentai, kokios diskusijos kilo tarp LOSF techninio komiteto narių.

LOSF techninio komiteto pirmininkas pristatė vertinimo kriterijus, paraiškos formą bei

minimalius reikalavimus.



Viceprezidentas J.R. pastebėjo, jog minimaliuose reikalavimuose yra įrašyta vietinės

savivaldos leidimas, tačiau realiai šie leidimai išduodami tik prieš pat varžybas. Techninio

komiteto pirmininkas ir LOSF vykdantysis direktorius priminė, jog minimalūs reikalavimai yra

LOSF nario sutikimas, kad rengiant varžybas jie bus išpildyti, tačiau nėra reikalaujama

pateikti leidimus teikiant paraišką.

Viceprezidentas J.R. pastebėjo, jog vertinimo kriterijuose skiriama tik 3 balai, jeigu klubas jau

yra rengęs anksčiau LOSF varžybas. Išreikšta nuomonė, jog tai neskatina klubų dažnai rengti

varžybas. J.R. siūlė įvesti formulę, jog jeigu per pastaruosius trejus metus rengta vienos

varžybos - 5 balai, 2 varžybos 10 balų, 3 varžybos - 15 balų. LOSF techninio komiteto

pirmininkas pastebėjo, jog tuomet reikėtų perskirstyti visus balus. LOSF vykdantysis

direktorius paprašė LOSF prezidiumo ir techninio komiteto kuo skubiau priimti reikiamus

dokumentus, nes paraiškų teikimo terminas jau įpusėjo, tačiau paraiškos formos ir

vertinimo kriterijų neturime. Siūlyta balsuoti dėl J.R. pastabos, tačiau kiti LOSF prezidiumo

nariai, tuo pačiu ir J.R. pritarė, jog dokumentą reikia priimti ir jeigu ateityje matysime

problemą šioje vietoje, jį galima bus koreguoti.

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

Nutarta: Patvirtinti LOSF vykdomų varžybų rengėjų paraiškos formą, vertinimo kriterijus

bei minimalius reikalavimus LOSF vykdomų varžybų rengėjams.

Posėdžio pradžia: 2021 m.  lapkričio 3 d. 17:35

Posėdžio pabaiga: 2021 m. lapkričio 3 d. 18:45

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


