Forma patvirtinta
švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

Lietuvos Respublikos

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
"Lietuvos orientavimosi sporto federacija, Žemaitės g. 6, +37062024554, info@orienteering.lt "
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191589075
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Lietuvos orientavimosi sporto federacija siekia: a) plėtoti orientavimosi sportą Lietuvoje b) vystyti ir propaguoti visas
orientavimosi sporto disciplinas (bėgte, slidėmis, dviračiu, takais) c) plėtoti ryšius su kitų šalių federacijomis.
Lietuvos
orientavimosi sporto federacijos funkcijos: a) atstovauti Lietuvos orientavimosi sportui IOF organizacijoje ir kituose
susivienijimuose bei organizacijose b) rengti ilgalaikę Lietuvos orientavimosi sporto plėtros strategiją c) organizuoti priemones
reikalingas orientavimosi sporto plėtojimui (sudaryti sportinių renginių kalendorių, varžybų organizavimas, rinktinės parengimas
ir dalyvavimas Tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose, specialistų kvalifikacijos kėlimas, sportininkų skatinimas) d)
koordinuoja LOSF narių veiklą e) koordinuoja orientavimosi sporot žemėlapių sudarymą Lietuvoje f) sudaro abipusių
įsipareigojimų sutartis su Lietuvos nacionalinės rinktinės nariais g) atstovauja LOSF narių interesus valstybinėse organizacijose ir
asociacijose h) padeda kompetetingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones i) organizuoja bei vykdo įvairius
orientavimosi sporto renginius Lietuvoje j) skleidžia informaciją apie orientavimosi sportą k) perka ar kitaip įsigyja savo veiklai
reikalingą turtą l) disponuoja lėšomis ar kitokiu turtu iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, įvairių fondų, kitų
juridinių ir fizinių asmenų.
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų
poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
Priemonės
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
reikalinga
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
suma (Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3

Priemonių įgyvendinimo
terminai

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

4

5

6

7

8

1.1. Mokomosios treniruočių stovyklos
Lietuvoje ir užsienyje, medicininis,
psichologinis sportininkų aptarnavimas bei
kitos reikalingos priemonės, skirtos tinkamai
pasirengti Pasaulio, Europos čempionatams
bei kitoms tarptautinėms varžyboms.

150000,00

15000,00

Savivaldybių,
rėmėjų ir
nuosavos lėšos

165000,00

Per metus

Organizuoti ir
vykdyti ne mažiau
25 MTS visose
amžiaus grupėse ir
visose disciplinose

2.1 2. Rinktinių delegavimas ir dalyvavimas
visų amžiaus grupių Pasaulio, Europos,
Baltijos šalių čempionatuose bei kitose
tarptautinėse varžybose.

65000,00

6000,00

Savivaldybių,
rėmėjų ir
nuosavos lėšos

71000,00

Per metus

Pasaulio ir Europos
čempionatuose
iškovoti 3-5
prizines vietas

Viso: 215000,00

21000,00

Tikslas: Pasirengti ir sėkmingai
dalyvavauti Pasaulio, Europos čempionatuose
bei kitose tarptautinėse varžybose visose
amžiaus grupėse ir iškovoti ne mažiau nei 10
prizinių vietų bei bent tris medalius.
Uždaviniai:
1. Tinkamai pasirengti Pasaulio, Europos
čempionatams bei kitoms tarptautinėms
2. Deleguoti rinktines į Pasaulio, Europos
čempionatus bei kitas tarptautines varžybas.
1

Priemonės:

236000,00

Tikslas: Vykdyti visų amžiaus grupių
čempionatus ir kitas varžybas Lietuvoje
Uždaviniai:
1. Užtikrinti, kad visos varžybos būtų
vykdomos laikantis Tarptautinės bei Lietuvos
orientavimosi sporto federacijų varžybų
taisyklių reikalavimų.
2. Išlaikyti subalansuotą varžybų ir rinktinių
narių atrankos sistemą visose amžiaus grupėse
ištisus kalendorinius metus.
2 3. Sudaryti tinkamas sąlygas sportininkams
siekti aukštų rezultatų.
Priemonės:

1. Varžybų organizavimas ir vykdymas

Viso:
Tikslas: Kelti nacionalinių sporto renginių
kokybę.
Uždaviniai:
1. Įdiegtų šiuolaikinių technologijų
3 tobulinimas, siekiant kuo sklandžiau vykdyti
varžybų dalyvių registraciją, licencijavimo
sistemą, operatyviai pildyti rungčių
protokolus ir gyvai pateikti varžybų
rezultatus.

35000,00

3500,00

35000,00

3500,00

Savivaldybių,
rėmėjų ir
nuosavos lėšos

38500,00

38500,00

Organizuoti ir
vykdyti Lietuvos
visų amžiaus
grupių ir rungčių
2022 m. sausio - lapkričio mėn. čempionatus,
pasiekti, kad
dalyvių skaičius
būtų didesnis nei
2021 metais.

Priemonės:
1. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos
informacinės sistemos (LOSFIS)
aptarnavimas ir tobulinimas.

2000,00

2. Orientavimosi sporto varžybų programinės
įrangos (laiko matavimo) tobulinimas

Viso:

1000,00

4000,00

1000,00

6000,00

2000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

3000,00

5000,00

Per metus

LOSFIS veikia
nepriekaištingai ir
sklandžiai
(licencijos,
informacija,
registracija)

Per metus

Įdiegti šiuolaikines
technologijas bei
priemones varžybų
dalyvių
registracijai,
rezultatų gyvai
rodymui, rezultatų
protokolų
sudarymui bei
paskelbimui.

Per metus

Kartą į ketvirtą
organizuoti
mokymus, juose
dalyvaus daugiau
nei 100 sporto
specialistų. Bus
paruošta 10
nacionalinės
kategorijos teisėjų.

8000,00

Tikslas: Paruošti kvalifikuotus ir
kompetetingus sporto specialistus galinčius
bei gebančius dirbti su stipriausias aukšto
meistriškumo bei pamainos sportininkais.
Uždaviniai:
1. Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimas.
2. Sporto specialistų tobulinimas.
Priemonės:

4

1. Organizuoti ir vykdyti mokymus
treneriams, sportininkams, teisėjams bei
kitiems sporto specialistams.

5000,00

1500,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

6500,00

2. Išleisti metodinę medžiagą skirtą
treneriams, teisėjams ir kitiems sporto
specialistams.

4000,00

2000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

6000,00

Per metus

Išleisti spausdintą
metodinę literatūra
lietuvių kalba
orientavimosi
sporto treneriams
bei varžybų
organizatoriams

3. Deleguoti trenerius, sportininkus, teisėjus ir
kitus sporto specialistus dalyvauti
tarptautiniuose kursuose bei seminaruose.

5000,00

1000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

6000,00

Per metus

Tarptautiniuose
seminaruose
dalyvaus 10-15
specialistų

14000,00

4500,00

Viso:

18500,00

…
Iš viso:

264000,00

29000,00

293000,00

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės
naudojimo tikslas.

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Šia programa siekiame geriausiems orientacininkams sudaryti būtinas sąlygas tinkamai ir
nuosekliai ruoštis svarbiausioms 2022 metų tarptautinėms varžyboms.
Treniruočių stovyklų rengimas panašiose vietovėse, kontroliniai startai prieš svarbiausias
varžybas, treniruočių stovyklų organizavimas Lietuvoje parengiamuoju laikotarpiu - būtinos
sąlygos norint tinkamai pasiruošti Pasaulio bei Europos čempionatams.
Nuoseklus darbas su sporto psichologais, kinezetarapeutais leidžia rinktinės lyderiams išlaikyti
sportinę formą visus metus. Tam, kad turėtume pamainą bei jaunimo, jaunių, jaunučių rinktinių
kandidatai būtų tinkamai paruošti, reikalinga tobulinti orientavimosi sporto trenerių įgudžius.
Šią programą vykdytų atskiri Lietuvos orientavimosi sporto federacijos komitetai - Rinktinių,
bei Orientavimosi takais kartu su didelio sportinio meistriškumo siekiančiais orientavimosi
sporto klubais: SK „Igtisa“ (Šiauliai), OSK „Sakas“ (Šiauliai), OSK „Takas“ (Kaunas), OSK
„Dainava“ (Alytus), OSK „Ąžuolas“ (Vilnius), OSK „Būdakalnis“ (Ignalina), OSK „Fortūna“
(Vilnius) ir kitais.
Tikime, kad įgyvendinę šią programą, svarbiausiose 2022 m. sezono varžybose atstovausime
Lietuvai stipriausios sudėties, o dabartinės suaugusiųjų rinktinės pamainai – perspektyviam
jaunimui, jauniams ir jaunučiams - sudarytume sąlygas siekti maksimalių sportinių rezultatų
ateityje.

Pareiškėjo vardu:
__________________________
Vykdantysis direktorius
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

____________________
Vilius Aleliūnas
(vardas, pavardė)

