Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2022 m. rugsėjo 12 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.
2.
3.
4.

OSKD taisyklės
LTOK dotacijos paskirstymas
2023 m. LOSF kalendoriaus projektas
2023-2024 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas

1. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais taisyklės
LOSF vykdantysis direktorius pristatė OSKD taisyklių kūrimo bei redagavimo eigą. LOSF
techninis komitetas paskutiniai redakcijai pastabų neturėjo.
Balsavimo rezultatai: Už - 4, prieš - 0, susilaikė - 1

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais varžybų taisykles.
2. 2022 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dotacijos paskirstymas LOSF
programoms.
2022 m. rugsėjo 4 d. LOSF neeilinis visuotinis susirinkimas nusprendė, jog 2022 m. LTOK
dotaciją LOSF programoms vykdyti gali paskirstyti LOSF prezidiumas. LOSF vykdantysis
direktorius prezidiumo narius supažindino su 8 mėn. LOSF finansine būsena (pajamos,
finansavimas, išlaidos). Buvo diskutuota dėl tarptautinių varžybų organizavimo Lietuvoje ir
poreikio turėti fondą tų varžybų organizavimui (pradinė stadija). Kadangi biudžetinių lėšų į
kitus metus persikelti negalima, diskutuota, jog reikėtų LOSF veiklos pajamas perskirstyti bei
tas lėšas persikelti į kitus metus. Buvo priminta, jog planuotas 2022 m. biudžetas buvo
deficitinis. Taip pat buvo siūlyta įsteigti Lietuvos orientavimosi sporto talentų stipendijas.
Siūlymai balsavimui:
a) Perskirti LOSF veiklos pajamas ir iš šių pinigų finansuojamus projektus, finansuoti iš
LTOK dotacijos (LOSF projektai, registracijos ir laiko matavimo sistemos, LOSF
auditas, Pasaulinė OS diena, Vaikų vasaros stovykla ir kt.)
b) Įsteigti Lietuvos orientavimosi sporto talentų stipendija
Balsavimo rezultatai: A - 4, B - 0, susilaikė - 1
Nutarta: 2022 m. LTOK dotaciją paskirti LOSF veiklos programoms (LOSF projektai,
registracijos ir laiko matavimo sistemos, LOSF auditui, Pasaulinei OS dienai, Vaikų vasaros
stovyklai).
3. 2023 m. LOSF kalendoriaus projektas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2023 m. LOSF kalendorių, kuris prieš tai buvo
derintas su LOSF techniniu komitetu, LOSF rinktinių komitetu. LOSF techninio komiteto
pastabos bei pasiūlymai pristatyti LOSF prezidiumo nariams. Diskutuota dėl Lietuvos OSKD
čempionatų datų, norint turėti daugiau startų prieš svarbiausias metų varžybas. Svarstyta
galimybė rengti Lietuvos OSKD čempionatą liepos mėn., tačiau diskutuota apie dalyvių
atostogas bei dalyvavimą kitose šalyse vykstančiose varžybose.
Svarstyta Lietuvos naktinio čempionato data, atsižvelgiant į LOSF techninio komiteto
pastabas, tačiau nutarta neorganizuoti Lietuvos čempionatų per Šv. Velykas.
Diskutuota dėl Lietuvos orientavimosi sporto bėgte sprinto, eliminavimo sprinto ir sprinto
estafečių datos. 2023 m. Europos OS bėgte čempionatas bus sprinto ir vyks spalio pradžioje.
Siūlyta Lietuvos OS bėgte sprinto čempionatą rengti 2023 m. rugsėjo viduryje (to norėjo
sportininkai ir LOSF OS bėgte rinktinės vadovas), tačiau 2023 m. Lietuvos OS bėgte sprinto
čempionatas vyks Šilutėje, kuri yra paskelbta Lietuvos kultūros sostine ir jau pradėti
derinimai dėl renginių datų. Konkurso nugalėtojai OK Kopa ir OK O!Klaipėda išsakė savo
poziciją, jog varžybos turi būti rengiamos birželio mėn. Šiuo klausimu buvo atskiras

balsavimas (2 balsai už varžybų vykdymą birželio mėn., 1 balsas už varžybų vykdymą
rugsėjo mėn., 2 - susilaikė).
Nutarta: 2023 m. LOSF kalendoriaus projektas talpinamas LOSF internetinėje svetainėje ir
LOSF nariai kviečiami teikti laisvos formos prašymus įtraukti jų organizuojamas varžybas į
LOSF kalendorių (iki 2022 m. lapkričio 1 d.). Po šios datos varžybų įtraukimas į LOSF
kalendorių apmokestinamas (1 varžybų diena 10 eur).
4. 2023 - 2024 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė kurių varžybų rengėjai yra žinomi ir kurių ne. 2023 m.
jau dabar yra žinomas vieno Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionato rengėjas
(IOSK Būdakalnis). Taip pat IOSK Būdakalnis rengs ir 2023 m. Lietuvos OSKD čempionatą.
2023 m. nėra rengėjų Lietuvos klubų taurei bei Lietuvos OS bėgte naktiniam čempionatui.
2024 m. rengėjai nėra žinomi.
Diskutuota dėl LOSF organizuojamų varžybų konkurso nuostatų priedo. Diskusija dėl 2023
m. starto mokesčių. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog šiuo metu Latvijoje ir Estijoje
čempionatai kainuoja 18 eur (jeigu registracija atliekama 2 sav. iki varžybų) bei 20 eur (jeigu
registracija atliekama savaitė iki varžybų). Svarstyta, jog starto mokestį reikia kelti
palaipsniui.
Siūlymas balsavimui:
2023 m. Lietuvos čempionatų starto mokesčiai
OSS
V/M - V/M 60 - 18 eur
V/M 12 - V/M 20, V/M 65+ - 8 eur
OSKD
DV/DM - DV/DM 60 - 18 eur
DV/DM 12 - DV/DM 20, DV/DM 65+ - 8 eur
OS bėgte
V/M - V/M 60 - 15 eur
V/M 12 - V/M 20, V/M 65+ - 7 eur
Balsavimo rezultatai: Už - 4, prieš - 0, susilaikė - 1
Nutarta: Patvirtinti 2023 m. Lietuvos čempionatų starto mokesčius
Diskutuota dėl 2024 m. organizuojamų čempionatų. Svarstyta bei diskutuota ar reikalingos
bendro starto varžybos (anksčiau buvo labai ilga). Išsakyta mintys, jog rengėjus sunku
surasti, taip pat dalyvių nėra daug, o ir tarptautinėse varžybose tokios disciplinos nėra.
Siūloma nuo 2024 m. nebeorganizuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato
bendro starto trasoje.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, prieš - 0, susilaikė - 0
Nutarta: Nuo 2024 m. nebeorganizuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato bendro
starto trasoje.
Diskutuota apie Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų grupavimą (dėl varžybų rengėjų
konkurso). Išsakyta, jog sprinto čempionatai negali būti grupuojami su kitomis varžybomis. Svarstyta
ar Lietuvos OS bėgte čempionatas naktinėje trasoje gali būti prijungta prie kitų varžybų. Jeigu LČ
naktinėje trasoje organizuoti ne ankstyvą pavasarį ar vėlyvą rudenį, tuomet startas būna labai vėlyvas
ir iki kitos dienos varžybų sportininkai nespėtų atsistatyti.
Diskutuota ar prie Klubų taurės varžybų galima prijungti kitas varžybas. Išsakyta mintis, jog Klubų
taurės varžybos gali ir turi būti rengiamos techniškai lengvesnėse vietovėse, o vidutinė, ilga ir
estafetės turi būti rengiamos sudėtingesnėse vietovėse. Diskutuota ar finansikškai apsimoka rengti tik
ilgos trasos varžybas.
Siūlymas balsavimui: A) Ilga ir estafetės B) Vidutinė ir estafetės
Balsavimo rezultatai: A - 4, B - 0, susilaikė - 1
Nutarta: Grupuoti Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatą estafečių trasoje bei ilgoje trasoje,
vidutinės trasos čempionatą rengti atskirai.
Diskutuota dėl LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkurso paskelbimo. Nutarta, jog LOSF
internetinėje svetainėje skelbiamas konkursas rengti LOSF organizuojamas varžybas užpildant
nustatytos formos paraiškas iki 2022 m. lapkričio 1 d.

Posėdžio pradžia: 2022 m. rugsėjo 12 d. 18:05
Posėdžio pabaiga: 2022 m. rugsėjo 12 d. 19:48
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

