
 

 

Orientavimosi sporto takais komiteto susirinkimo protokolas 

2022-01-22 

 

Dalyvauja: 

Pirmininkas: Andrius Jovaiša  

Nariai: Robertas Stankevič, Gintaras Mikolavičius. 

Posėdis vyksta nuotoliniu būdu internetu, Zoom platformoje. 

Svarstomi klausimai: 

1. Lietuvos OS takais rinktinių formavimo principai dalyvauti 2022m. Europos ir Pasaulio čempionatuose.  
2. 2022 metų OS takais Lietuvos čempionatų nuostatų tvirtinimas ir jų pravedimas. 
3. Rinktinės dalyvavimas tarptautinėse varžybose 2022 metais. 

Nutarta: 

1. Palikti galiojantį praeitame komiteto susirinkime priimtą pagrindinės rinktinės formavimo principą: 
a) Atviroje grupėje Pasaulio ir Europos čempionatuose nustatyti rinktinės sudėtį iš 4 sportininkų 

kiekvienoje asmeninėje rungtyje, paliekant galimybę registruotis 1 papildomam sportininkui su OS 
takais komiteto pritarimu. Mažiausiai 1 rinktinės narys – 20 metų ar jaunesnis. 2 sportininkai į 
rinktinės sudėtį patenka pagal paskaičiuotą  reitingą atskirose rungtyse, dar 2 (3) nariai  – OS takais 
komiteto  sprendimu. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendimą priima rinktinės vadovas.  

b) Para grupėje visi rinktinės dalyviai renkami OS takais komiteto sprendimu.  
c) Naudojant LOSF skirtas OS takais disciplinai lėšas aukštam meistriškumui, vadovautis tokiu 

eiliškumu: 1) apmokėti rinktinės Pasaulio čempionatų startų ir akreditacijų mokesčius, 2) apmokėti 
rinktinės Europos čempionatų startų ir akreditacijų mokesčius, 3) apmokėti rinktinės Pasaulio 
čempionatų kelionių ir nakvynių išlaidas, 4) apmokėti rinktinės Europos čempionatų kelionių ir 
nakvynių išlaidas, 5) apmokėti rinktinės narių startų, kelionių ir nakvynių išlaidas kitose 
tarptautinėse varžybose, kuriose dalyvavimą patvirtina OS takais komitetas.  

2. Patvirtinti 2022 metų OS takais čempionatų nuostatus. 2022 metų OS takais Para grupės čempionatą 
pravesti kartu su OSK „Falco“ taure, 2022 metų gegužės 7, 8 dienomis Vilniuje.  2022 metų OS takais 
Atviros ir Jaunimo grupių čempionatą pravesti greta Nidos 3 dienų varžybų OS bėgte: birželio 17 ir 18 
dienomis. 

3. Numatyti, kad be oficialių Europos ir Pasaulio čempionatų, papildomai oficialiais rinktinės narių startais 
2022 metais yra laikomi dalyvavimas šiose tarptautinėse varžybose: 
a) Fin TrailO 2021 (Suomija, prieš Europos čempionatą), gegužė 
b) PreWTOC 2022 Zákupy (Čekija), WRE, liepa 
c) 2gg Coppa Italia Trail-O (Italija), WRE, spalis 
d) Hungarian Autumn TrailO Weekend (Vengrija), WRE, spalis 
 

Balsavimo rezultatai:  

1. klausimas: už – 3, Susilaikė – 0, prieš – 0. Pritarta. 
2. klausimas: už – 3, Susilaikė – 0, prieš – 0. Pritarta. 
3. klausimas: už – 3, Susilaikė – 0, prieš – 0. Pritarta.  

 
Andrius Jovaiša 
OS takais komiteto pirmininkas 


