Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2022 m. balandžio 5 d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis

Dalyvauja:

Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas
Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:
1. Dėl Sostinės SC priėmimo į LOSF narius
2. Dėl Rusijos bei Baltarusijos piliečių startavimo LOSF kalendoriaus varžybose

1. Dėl Sostinės SC priėmimo į LOSF narius
2022 m. kovo 2 d. buvo gautas Sostinės sporto centro prašymas priimti į LOSF narius.
Sostinės sporto centre dirba orientavimosi sporto trenerės: Eglė Staišiūnienė, Aušra
Stankevičienė, Jolanta Šulčienė.
Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Priimti Sostinės SC į LOSF narius.

2. Dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių startavimo LOSF kalendoriaus varžybose.
Tarptautinė orientavimosi sporto federacija yra pašalinusi Rusijos bei Baltarusijos
orientavimosi sporto federacijas iš IOF narių.
Dauguma šiaurės šalių (Nord grupės narės) priėmė panašią poziciją, jog Rusijos ir
Baltarusijos klubai negali dalyvauti šalyje vykstančiuose renginiuose (nepriklausomai nuo
dalyvių amžiaus). Rusijos ir Baltaruijos piliečiai gali startuoti šalyje vykstančiuose
renginiuose tik tuo atveju jeigu jų nuolatinė gyvenama vieta yra deklaruota toje šalyje iki
2022.03.01 ir jie turi nuolatinį leidimą gyventi.
Siūlymas balsavimui:
Rusijos ir Baltarusijos klubai bei jų atstovai negali startuoti LOSF kalendoriaus varžybose,
išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius, kurie yra deklaravę savo gyvenamą vietą Lietuvoje
iki 2022.02.01, turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje bei yra LOSF nario nariai (t.y. jeigu
LOSF narys (klubas) prisiima atsakomybe, jog savo tarpe turi šalių agresorių piliečius).
Individualiai startuoti Rusijos bei Baltarusijos piliečiai LOSF kalendoriaus varžybose negali.
Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Rusijos ir Baltarusijos klubai bei jų atstovai negali startuoti LOSF
kalendoriaus varžybose, išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius, kurie yra deklaravę
savo gyvenamą vietą Lietuvoje iki 2022.02.01, turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje
bei yra LOSF nario nariai (t.y. jeigu LOSF narys (klubas) prisiima atsakomybe, jog
savo tarpe turi šalių agresorių piliečius). Individualiai startuoti Rusijos bei Baltarusijos
piliečiai LOSF kalendoriaus varžybose negali.

Posėdžio pradžia: 2022 m. balandžio 5 d. 9:21
Posėdžio pabaiga: 2022 m.balandžio 5 d. 15:06
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

