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Aptarti klausimai: 

1. Diskutuota dėl žemėlapininkų mokymo seminaro. E.K. pristatė idėjas, išskirdamas būtinybę 

aptarti žemėlapių braižymo teorinius ir praktinius aspektus, t.y. naudojamus sutartinius ženklus, 

naudojimąsi prieinamais duomenimis, braižymo inventorių, skirtumus tarp miško ir urbanizuotų 

vietovių kartografavimo, t.t. Po diskusijos buvo nutarta ieškoti galimybių suorganizuoti seminarą 

su praktine dalimi vieno iš savaitgalių, prasidėjus varžybiniam sezonui pavasarį, metu.  

2. Diskutuota dėl OS bėgte taisyklių redakcijos. G.N. pasiūlė sudaryti IOF ir LOSF OS bėgte taisyklių 

palyginimą, siekiant suderinti nacionalinių taisyklių atitikimą tarptautinėms taisyklėms. 

Nuspręsta skirti laiko ir giliau aptarti konkrečius probleminius punktus ateinančio seminaro metu.  

3. Diskutuota dėl dalyvavimo IOF organizuojamame High Level Event Seminar. Papildomai 

diskutuota apie galimybę tapti IOF akredituotu varžybų patarėju. Dėl seminaro pobūdžio, 

orientuoto į praktinius pagrindinių pasaulinio lygio OS varžybų organizavimo klausimus, 

komitetas nusprendė siūlyti jame dalyvauti LOSF vykdančiajam direktoriui.  

4. E.K. pristatė iniciatyvą sukurti automatiškai sugeneruotą sportinį žemėlapį, dengiantį visos 

Lietuvos plotą. Panašūs projektai, pvz. Mapant, buvo įgyvendinti Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, 

Ispanijoje. Po diskusijos buvo išreikštas siūlymas ieškoti galimų idėjos įgyvendintojų ir 

finansavimo šaltinių. 

5. Diskutuota dėl OS bėgte besivaržančių sportininkų reitingų sistemos. R.P. pristatė naujos 

reitingų formulės idėją ir atliktus darbus. Išreikštas pageidavimas paruošti numatytus darbus iki 

2023 m. vasario. 

6. Diskutuota dėl metodinės medžiagos OS bėgte trasų planuotojams ir varžybų patarėjams. A.M. 

pasiūlė į lietuvių kalbą išversti IOF taisyklėse pateiktus trasų planavimo principus ir jų pagrindu 

paruošti gaires, taip pat galimai ateityje surengti seminarą, kur šios gairės būtų pristatytos OS 

bendruomenei. Išreikštas pageidavimas paruošti numatytus darbus iki 2023 m. balandžio.  

7. Diskutuota dėl OS žemėlapių reikalavimų ISOM ir ISSprOM vertimo į lietuvių kalbą. G.N. pristatė 

iki šiol nuveiktus darbus ir problemas, viena iš jų – dažnos minėtų reikalavimų, ypač ISSprOM, 

korekcijos, dėl kurių taptų privalu dažnai redaguoti ir lietuvišką vertimą. Nutarta iki 2023 m. OS 

bėgte sezono pradžios parengti naujausius reikalavimų pakeitimus pristatantį lankstinuką.  

8. Diskutuota dėl žemėlapių registro ir praktikos neregistruoti naujai sudaromų OS žemėlapių. 

Numatyta įpareigoti visus LOSF varžybose naudojamus žemėlapius užregistruoti LOSF žemėlapių 

registre. Apsvarstyta galimybė pateikti žemėlapių registrą jau egzistuojančio Trails.lt projekto 

pagrindu, susisiekiant su Edvardu Ščerbavičiumi, siekiant panaudoti projektines lėšas.  


