
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2022 m.  sausio 3  d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas

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 (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1. OS takais 2021 m. veikla, finansavimas ir ateities perspektyvos.
2. 2022-2023 m. LOSF organizuojamų varžybų rengėjų tvirtinimas
3. 2022 m. LOSF kalendoriaus tvirtinimas
3.1. Dėl OK Jaunystės prašymo
3.2. 2022 m. LOSF kalendoriaus tvirtinimas
4. Lietuvos OS čempionatų nuostatų tvirtinimas



1. OS takais 2021 m. veikla, finansavimas ir ateities perspektyvos

LOSF vykdantysis direktorius prezidiumo nariams pristatė, kaip sekėsi 2021 m. bendrauti su

OS takais komitetu, kaip buvo panaudotos AM lėšos. Prezidiumo nariai supažindinti kiek per

pastaruosius dvejus metus buvo skirta AM lėšų OS takais Lietuvoje, taip pat supažindinta,

jog per 2020 ir 2021 dėl pandemijos neįvyko nei vienos tarptautinės orientavimosi sporto

federacijos organizuotos varžybos (Pasaulio bei Europos čempionatai). Bendru sutarimu

nuspręsta kitame LOSF prezidiumo posėdyje būtinai turėti LOSF OS takais komiteto

pirmininką bei kaip alternatyvą ieškoti galimybių bendradarbiavimui su Neįgaliųjų
federacija.

2. 2022-2023 m. LOSF organizuojamų varžybų rengėjų tvirtinimas

2022 - 2023 metų LOSF organizuojamoms varžyboms buvo rengtas konkursas pagal naujai
patvirtintą tvarką. LOSF techninis komitetas iš gautų paraiškų padarė ekspertinį vertinimą ir
šis buvo pateiktas LOSF prezidiumui. Iškilus klausimams LOSF techninio komiteto
pirmininkas atsakė į klausimus. Taip pat LOSF techninis komitetas nurodė savo
rekomendacijas, kuri paraiška jų nuomone yra vertesnė bei kiekvienam rengėjui nurodė
atskiras rekomendacijas, jeigu jų paraišką taptų nugalėtoja.

2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas naktinėje trasoje

Buvo gauta viena OK Šilas paraiška. LOSF techninis komitetas kritinių pastabų neturėjo.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato rengėju paskirti OK Šilas.

2023 m. Lietuvos OS bėgte sprinto, sprinto estafečių bei “knock out” sprinto
čempionatas

Buvo gautos dvi paraiškos: OK Versmė / OK Telšiai (Plungė) bei OK O!Klaipėda / OK Kopa
(Šilutė). LOSF techninis komitetas rekomenduoja varžybų rengėju paskirti OK O!Klaipėda /
OK Kopa.

LOSF prezidiumo narys J.L. prieš balsavimą nusišalino.

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

Nutarta: 2023 m. Lietuvos OS bėgte sprinto, sprinto estafečių ir “knock out” sprinto
čempionato rengėju paskirti OK O!Klaipėda bei OK Kopa.

2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas vidutinėje ir estafečių trasose



Buvo gauta viena OK Takas paraiška. LOSF techninis komitetas kritinių pastabų neturėjo,
tačiau rekomendavo atsižvelgti į žemėlapio sudarymo kokybę.
Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionato vidutinėje ir estafečių trasose rengėju
paskirti OK Taką.

2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas ilgoje trasoje

Buvo gautos dvi paraiškos - OK Arboro ir OK Ąžuolas. LOSF techninis komitetas
rekomendavo rengėju paskirti OK Ąžuolas, tačiau OK Arboro ilgos trasos vietovėje surengti
Lietuvos taurės varžybas, nes jų siūloma vietovė Lietuvos taurės paraiškoje nėra tinkama.

Balsavimo rezultatai: Už - 4, prieš - 0, susilaikė - 1

Nutarta: 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionato ilgoje trasoje rengėju paskirti OK
Ąžuolą.

2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatas bendro starto trasoje

Buvo gauta viena paraiška - OK Sakas. LOSF techninis komitetas išreiškė susirūpinimą, jog
toje pačioje vietovėje 2022 m. vyks Lietuvos taurės varžybos, taip pat numatomas varžybų
centras galimai gali būti mažas.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionato bendro starto trasoje rengėju paskirti OK
Sakas.

2023 m. Lietuvos taurės varžybos

Buvo gauta viena OK Arboro paraiška, tačiau LOSF techninis komitetas konstatavo faktą,
jog vietovėje nėra galimybių surengti OSKD varžybas Vietovė labai techniška, tačiau
netinkama šiai disciplinai. LOSF techninis komitetas rekomenduoja OK Arboro rengti
Lietuvos taurės varžybas Gražutėje bei jos prieigose. LOSF vykdantysis direktorius posėdžio
metu patikslino OK Arboro apie galimybes ir buvo gautas preliminarus patvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

2023 m. Lietuvos taurės rengėju paskirti OK Arboro

2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatui bendro starto trasoje, 2023 m. Lietuvos klubų
taurės, 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatui naktinėje trasoje paraiškų gauta
nebuvo. LOSF prezidiumas nusprendė skelbti pakartotinį konkursą, kuriame numatyti
paraiškų teikimo terminą 2022 m. sausio 14 d. LOSF rekomenduoja 2022 m. OS bėgte



čempionatą bendro starto trasoje rengti Šilėnų miške (dėl detalių derinti su LOSF
vykdančiuoju direktoriumi).

3. 2022 m. LOSF kalendoriaus tvirtinimas

3.1. Prieš LOSF prezidiumo posėdį buvo gautas OK Jaunystės prašymas pakeisti
numatytą Lietuvos klubų taurės datą.

LOSF prezidiumo nariai pasiteiravo varžybų rengėjo ar šiam nekils problemų, tačiau
gavus neigiamą atsakymą prašymui buvo pritarta vienbalsiai.

3.2. 2022 m. LOSF kalendoriaus tvirtinimas

LOSF vykdantysis direktorius supažindino LOSF prezidiumo narius su kalendoriumi,
pažymėta, jog Lietuvos OSS čempionatų datos gali keistis esant palankiai /
nepalankiai sniego dangai. Priminta, jog po numatytos datos LOSF nariai gali
įsitraukti savo varžybas į LOSF kalendorių, sumokėję numatytą mokestį. Šios
varžybos negali dubliuotis su kalendoriuje esančiomis varžybomis.

LOSF prezidiumo narė G.A. išsakė mintį, jog buvo derinta Lietuvos OSKD
čempionato paankstinimas, jog šis įvyktų dar prieš Europos OSKD čempionatą. Tokiu
atveju Lietuvos OSKD čempionatas vyktų tą pačią dieną kaip ir Baltijos OS bėgte
čempionatas. LOSF prezidiumas siekia sudaryti sąlygas, jog Lietuvos čempionatuose
startuotų kuo daugiau sportininkų. LOSF vykdantysis direktorius pažadėjo, jog tą
savaitgalį OSKD rinktinės nariams bus suorganizuotos kontrolinės treniruotės
varžybų pagrindu.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. LOSF kalendorių
(https://calendar.orienteering.lt/2022)

4. Lietuvos OS čempionatų nuostatų tvirtinimas

Prieš pradedant tvirtinti nuostatus LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog Lietuvos
orientavimosi sporto slidėmis nuostatai gali artimiausiu metu kisti, nes nėra aišku kokios
disciplinos vyks (jeigu čempionatai vyks Lietuvoje tuo atveju vyktų: sprintas, vidutinė, sprinto
estafetės ir estafetės).

Taip pat LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog tiek Lietuvos orientavimosi sporto
čempionatuose slidėmis, tiek dviračiais siūloma įtraukti V/M 23 grupę (nuo 2022 m. sausio 1
d. Tarptautinė orientavimosi sporto federacija organizuoja šio amžiaus Pasaulio ir Europos
čempionatus).

Pasitarus nuspręsta tvirtinti kiekvienus nuostatus atskirai.

https://calendar.orienteering.lt/2022)


2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatų nuostatai

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog nuostatuose aprašyta “knock out” sprinto tvarka,
diskutuota dėl teisingo pavadinimo. Taip pat diskutuota dėl LČ sprinto starto mokesčio V/M
grupėse, tačiau LOSF prezidiumo nariai bendru sutarimu priėmė, jog LČ sprinto starto
mokestis šioms grupėms turi būti didesnis (“knock out” sprinto organizavimo išlaidos).
Aptarta “Wild card” sistema ir kurioje vietoje turėtų būti sportininkas su “Wild card”, jeigu
registravosi pavėluotai. LOSF prezidiumo narė G.A. siūlė pavėluotą registraciją laikyti tik po
trečiadienio (likus 48 val iki varžybų). Tokiam pasiūlymui pritarta nebuvo.
Bendru sutarimu padidintas SportIdent kortelės nuomos mokestis.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatų nuostatus

2022 m. Lietuvos OSKD čempionatų nuostatai

LOSF prezidiumo narys J.R. išsakė idėja, jog reikėtų supaprastinti estafečių varžybų formatą
ir padaryti, jog dalyviai trasą įveiktų po vieną kartą. Galbūt padidinti komandos dalyvių
skaičių veteranų grupėse. Kiti LOSF prezidiumo nariai išsakė mintis, jog dabartinio formato
estafetės yra labai įdomios ir patrauklios (vienintelis minusas - sunku surengti tokio tipo
varžybas).
Diskutuota, jog vis dar neturime LOSF OSKD taisyklių ir buvo vadovautasi OS bėgte
taisyklėmis ankstesniuose čempionatuose, tačiau tai nėra gera praktika. LOSF vykdantysis
direktorius kartu su LOSF techniniu komitetu įpareigoti iki kito sezono pradžios paruošti
LOSF OSKD taisykles.
Diskutuota, jog anksčiau starto protokolai buvo sudaromi pagal OSKD taurę, nors turi būti
sudaromi pagal LOSF OSKD reitingus. LOSF vykdantysis direktorius įpareigotas, jog iki
naujo sezono www.dbsportas.lt atsirastų LOSF OSKD reitingai.
Nauja grupė DV / DM 23, kuri startuoja bendrame protokole su DV / DM grupėmis.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. Lietuvos OSKD čempionatų nuostatus

2022 m. Lietuvos OSS čempionatų nuostatai

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog šie nuostatai gali kisti, nes:

Jeigu 2022 m. antrasis čempionatas vyks Lietuvoje, tuomet bus vykdoma - sprinto estafetės
ir estafetės.
Jeigu 2022 m. antrasis čempionatas vyks Latvijoje, tuomet bus vykdoma tik estafetės
Jeigu 2022 m. pirmasis čempionatas vyks ne Daugpilyje, o Aluksnėje, tuomet bus vykdomos
kitos rungtys.

http://www.dbsportas.lt


LOSF prezidiumas diskutavo dėl sprinto estafečių. LOSF prezidiumo narė G.A. siūlė sprinto
estafetes padaryti mišrias 1 + 1, nes tokio formato varžybos vyksta Pasaulio čempionate. Kiti
LOSF prezidiumo nariai ir vykdantysis direktorius išsakė, jog didelė tikimybė, jog susirinks
mažiau komandų ypatingai veteranų grupėse. Po diskusijų priimtas sprendimas sprinto
estafetėse V/M grupėse formatas 1 + 1 (vyras ir moteris), kuomet kiekvienas sportininkas
trasą įveikia du kartus, kitose grupėse 2 vienos lyties sportininkai trasą įveikia po du kartus
(viso 4 etapai).
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog kurį laiką nėra galimybės turėti Lietuvos OSS
reitingus, nes vyksta mažai varžybų. Anksčiau rinktinių komitetas nurodė, jog starto
protokolai turi būti sudaryti pagal apverstą reitingą. LOSF vykdantysis direktorius nuostatų
projekte siūlo neturėti raudonos grupės nei vienoje grupėje ir starto protokolus sudaryti burtų
keliu. LOSF prezidiumo narė G.A. išsakė idėją, jog stipriausių sportininkų grupės yra
reikalingos. Diskutuota, jog galimai galima sudaryti starto protokolus pagal praėjusio
Lietuvos čempionato rezultatus (apverstus). Po diskusijos suformuotas balsavimas:

A) V/M grupių starto protokolai sudaromi pagal paskutinio įvykusio tos rungties Lietuvos
OSS čempionato rezultatus (pirmoji vieta startuoja gale).

B) V/M grupių starto protokolai sudaromi burtų keliu.

Balsavimo rezultatai: A - 1, B - 2, susilaikė 2.
Nutarta: V/M grupių starto protokolai sudaromi burtų keliu.
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog kaip ir OSKD nuostatuose, taip ir šiuose atsiras
naują V/M 23 grupė.
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog įtrauktas aprangų naudojimo punktas (kaip yra OS
bėgte ir OSKD V/M grupėse) varžybose bei oficialiose ceremonijose.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0

Nutarta: Patvritinti 2022 m. Lietuvos OSS čempionatų nuostatus

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog kitas LOSF prezidiumo posėdis planuojamas už
3-4 savaičių.
Posėdyje bus svarstoma:
LOSF visuotinio narių susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė
2022 ir 2023 m. LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkurso rezultatai
OS takais perspektyvos
2022 m. LOSF biudžeto planas (tikimasi, jog bus aiškus AM finansavimas)

Posėdžio pradžia: 2022 m. sausio 3 d. 18:02

Posėdžio pabaiga: 2022 m. sausio 3 d. 20:42

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


