
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2022 m.  lapkričio 16  d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas

Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta LOSF būstinėje, Žemaitės g. 6, Vilnius

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. LOSF organizuojamų varžybų konkursas 2023-2024
2. 2023 m. LOSF kalendorius
3. 2023 m. Lietuvos OS čempionatų nuostatai
4. 2023 m. LOSF GPS sistema
5. LOSF visuotinio susirinkimo vieta ir data

1. LOSF organizuojamų varžybų konkursas 2023 - 2024

LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF organizuojamų varžybų konkurso rezultatus bei
gautas paraiškas. Gautas paraiškas vertino LOSF techninis komitetas ir kiekvienai paraiškai
pateikė savo pastebėjimus. Diskutuota, kodėl toks mažas paraiškų skaičius, tačiau aiškios



priežastys neįvardintos. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog vyksta bendravimas su
OK Medeina dėl galimybės rengti 2023 m. Lietuvos klubų taurę. Nuspręsta skelbti pakatotinį
varžybų rengimo konkursą, teikiant paraiškas iki 2023 m. balandžio 1 d.

2023 m. LČ naktinėje trasoje - SK Igtisa paraiška

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

Nutarta: Patvirtinti SK Igtisa 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionato naktinėje trasoje
rengėju.

2024 m. LČ estafečių ir ilgoje trasoje - OK Arboro paraiška

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

Nutarta: Patvirtinti OK Arboro 2024  m. Lietuvos OS bėgte čempionato estafečių ir ilgoje
trasoje rengėju.

2024 m. Baltijos čempionatas - OK Oriens paraiška

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

Nutarta: Patvirtinti OK Oriens 2024  m. Baltijos čempionato rengėju.

2. 2023 m. LOSF kalendorius

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog LOSF nariai iki lapkričio 1 d. galėjo teikti
paraiškas įtraukti orientavimosi sporto varžybas į LOSF kalendorių. Po numatytos datos
varžybų įtraukimas kainuoja 10 eur / diena.
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog yra viena data, kur vyksta dvejos varžybos
(Lietuvos OS takais čempionatas (Falco taurė WRE) ir Alytaus čempionatas). Pagal LOSF
prezidiumo priimtus sprendimus vykdyti tuo pačiu metu dviejų skirtingų OS varžybų
negalima. Diskutuota, jog reikia susisiekti su OK Dainava atstovais bei pasiūlyti paieškoti
alternatyvios datos.

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

Nutarta: Patvirtinti 2023 m.  LOSF kalendoriaus projektą su sąlyga, jog bus sutarta su OK
Dainava dėl alternatyvios datos.

3. 2023 m. Lietuvos OS bėgte, OSKD bei OSS čempionatų nuostatai

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog buvo atlikta LOSF narių apklausa dėl Lietuvos
OSKD čempionato estafečių varžybų (kiek etapų, kokia lytis). LOSF prezidiumui buvo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDmrqIAwvMQqDVxmhGd227toF-hsKx8v/edit?usp=sharing&ouid=107564045851600078647&rtpof=true&sd=true


pristatyti apklausos rezultatai. LOSF prezidiumo narys J.R. papasakojo savo patirtis rengiant
LČ OSKD estafečių varžybas. LOSF prezidiumo narė G.A. išsakė savo nuomonę bei priminė
kokios estafetės vyksta Europos čempionate.
Nuspręsta vykdyti tarpinį balsavimą prieš tvirtinant nuostatus, kuris nulemtų, koks estafečių
formatas bus vykdomas.

A - paliekama sena sistema
B - DMV 14,17 bei DMV grupės 3 etapai (vyras, moteris, vyras), o DM/DV 35 ir vyresnės
grupės 2 etapai (visi važiuoja po vieną kartą).

Balsavimo rezultatai: A - 1, B - 4

Nutarta: Lietuvos OSKD čempionato estafečių varžybose DMV, DMV 14, 17 grupėse
komandos sudarytos iš trijų asmenų (vyras, moteris, vyras), o DM/ DV 35 ir vyresnėse
amžiaus grupėse, iš dviejų tos pačios lyties asmenų.

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog OSKD čempionate pakeistods amžiaus grupės ir
prasidės nuo 35 m. (ne nuo 40 m.), kad būtų vienoda su OS bėgte ir OSS ir galima būtų
traukti rezultatus į veteranų lygas.

Taip pat LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog siūloma vykdyti LČ OSS bendro starto
trasoje (vietoj ilgos).

Balsavimo rezultatai (nuostatų tvirtinimas): Už - 5, susilaikė - 0, prieš - 0

Nutarta: Patvirtinti 2023 m. Lietuvos čempionatų nuostatus. OS bėgte, OSKD, OSS

4. Dėl LOSF GPS sistemos 2023 m.

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, kaip buvo naudota LOSF GPS sistema 2022 m. Kiek
buvo surinkta pajamų ir kokios buvo išlaidos. LOSF yra gavusi tris komercinius pasiūlymus
iš otracker.lt, sportrec.eu bei trails.lt Apsvarstyti visų pasiūlymų privalumai bei trūkumai.
LOSF viceprezidentas J.R. išsakė nuomonę, jog labai gerai būtų turėti galimybę po varžybų
įsikelti savo praėjimus ir ne tik tiems, kurie dalyvauja su GPS (elitui). Tokią galimybę siūlo
tik vienas paslaugas teikėjas. Diskutuota kaip alternatyva sužinoti Livelox pasiūlymą.
Nuspręsta užklausti paslaugos teikėjų, kokios yra perspektyvos dėl papildomų funkcijų
įdiegimo. LOSF vykdantysis direktorius įpareigotas susisiekti su otracker.lt, sportrec.eu bei
Livelox atstovais ir pateikti atsakymus LOSF prezidiumui.

5. Dėl LOSF visuotinio narių susirinkimo datos ir vietos

LOSF vykdantysis direktorius priminė, jog ateinančiame visuotiniame susirinkime rinksime
naują prezidentą bei prezidiumą. Pasiteirauta LOSF prezidiumo narių dėl tinkamiausios
datos.

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/11/2023-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-begte-cempionatu-nuostatai_projektas.docx-1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/11/2023-m.-Lietuvos-OSKD-cempionatu-nuostatai.docx.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/11/2023-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-slidemis-cempionatu-nuostatai.docx-1.pdf


Nutarta, jog LOSF narių visuotinis susirinkimas vyks 2023 m. kovo 4 d.
LOSF vykdantysis direktorius išsakė mintį, jog norėtų suorganizuoti LOSF narių forumą, kur
būtų aptariamos LOSF nariams rūpimos problemos, užduodami klausimai ir t.t. Svarstyta
tokio forumo reikalingumas bei galimybė jį organizuoti gyvą abra nuotolinį.

Posėdžio pradžia: 2022 m. lapkričio 16  d. 16:35

Posėdžio pabaiga: 2022 m. lapkričio 16  d. 18:45

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


