Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų
rengimo konkurso
NUOSTATAI

Paraiškų pateikimas
Paskelbus atvirą konkursą paraiškos (Google form) teikiamos užpildant konkrečią formą ki konkurso
skelbime nurodytos datos. Informacija apie konkursą pateikiama oficialiame LOSF interneto tinklapyje
www.orienteering.lt.
Paraiškos forma
Paraiškos forma pateikiama oficialiame LOSF interneto tinklalapyje https://orienteering.lt/losforganizuojamu-varzybu-konkurso-paraiskos/
Papildomos sąlygos
Papildomos sąlygos varžybų rengimui (starto mokestis, laiko matavimo įranga, dotacija)
nurodytos šių nuostatų priede Nr. 1
Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų nustatymas
Konkurso nugalėtojas nustatomas remiantis vertinimo kriterijais.
Paraiškas vertina LOSF techninis komitetas.
Nugalėtojus tvirtina LOSF Prezidiumas.
Su nugalėtoju per 2 mėnesius nuo jo paskelbimo sudaroma varžybų vykdymo sutartis. LOSF varžybų
patarėjas paskiriamas likus ne mažiau nei 9 mėn. iki numatytos varžybų datos. Nugalėtojas privalo
įvykdyti visus su LOSF pasirašytoje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (toliau – LOSF) organizuojamų varžybų
vykdymo konkurso nuostatų
Priedas Nr. 1
Starto mokestis (2022*)
Disciplina

Grupė

Mokestis

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 21 – V/M 60

12 eur

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 20, V/M 23, V/M 65 +

6 eur

Lietuvos OS bėgte čempionatas

V/M 12-18

5 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

V/M 21 – V/M 65+

14 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

V/M 12 – V/M 20

6 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 21 – V/M 60

15 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 20 –V/M65+

7 eur

Lietuvos OSS čempionatas

V/M 12 – V/M 18

6 eur

*2023 m. sezonui starto mokestis bus peržiūrėtas 2022 m. pabaigoje

Laiko matavimo įranga
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatuose privalo būti naudojama SportIdent Si-Air laiko
matavimo įranga.
Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatuose privalo būti naudojama ilgo nuotolio
SportIdent Si-Air laiko matavimo įranga.
Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatuose rekomenduojama naudoti ilgo nuotolio SportIdent
Si-Air laiko matavimo įranga.
Varžybų finansavimas
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatų rengėjai renka nurodytą starto mokestį, kuris naudojamas
varžyboms vykdyti.
Lietuvos orientavimosi sporto federacija dotuoja:
Varžybos

Suma/diena

Lietuvos OSS čempionatas

500 eur

Lietuvos OSKD čempionatas

400 eur

