
 
 
 

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS 

Vilnius, 2017-06-19 

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas 

Sekretorius: Patricija Babrauskaitė 
 

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas: 
 

Donatas Kazlauskas – prezidentas  

Rimantas Serva – generalinis sekretorius 

Darius Sadeckas – viceprezidentas 

Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė  

Justinas Liubinskas – viceprezidentas 

Patricija Babrauskaitė – komunikacijos atstovė (be balso teisės) 

Laimonas Čaplikas – OS bėgte komiteto pirmininkas (be balso teisės) 

Gvidas Rūkas – varžybų sekretorius (be balso teisės) 

 

Svarstomi klausimai: 
 

1.Pasiūlymai dėl sekretoriavimo per LOSF varžybas. G.Rūkas 

 

1) G. Rūko siūlymas registracijos terminą nustatyti griežtai ir jo lanksčiai nepratęsti. Registracija 

varžybų vietoje – neveiksminga, dalyvių skaičiaus nepadidina 

2) Pageidavimas LOSF organizuojamų varžybų sekretoriate turėti papildomą žmogų, kuris 

yra kompetentingas atsakyti dalyviams į rūpimus klausimus.  

3) Moksleivių protokolų nuostatuose keisti aprašą, kad negali startuoti šalia „iš vieno miesto” 

į „iš vieno klubo”. 

4) Protestų pateikimo terminas: aiškiai apibrėžti sąvoką „po išankstinių rezultatų 

paskelbimo”. 

Pritarta: bendru sutarimu, pateiktą problematiką numatyta spręsti 

 

2. Dėl 2018 m. varžybų kalendoriaus. Galimi pataisymai/papildymai. R.Serva 

 

1) Labai ilgos čempionatas – per anksti. 

2) Keisti kalendoriaus formatą, kad būtų galima efektyviau jį koreguoti 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

3. LOSF vykdančiojo direktoriaus funkcijos 

 

1) LOSF veiklos administravimui padės viceprezidentė Lina Balčiūnaitė 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

4. Dėl OS bėgte rinktinės trenerio, atrankinių klausimai, komandos vadovo klausimas. Justinas Liubinskas, 

Laimonas Čaplikas 

 

1) Laikytis paskelbtų išankstinių atrankinių plano 

2) Pateiktas siūlymas skirti OS rinktinei trenerį 

3) OS bėgte komiteto pirmininkas Laimonas Čaplikas pasiūlys ir aprašys funkcijas ką komandos 



vadovas-treneris turėtų daryti 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

5. Dėl LOSF strategijos ir strategijos bendradarbiavimui su žemėlapininkais. J. Liubinskas 

 

1) Nuspręsta pakviesti E. Kukenį į kitą prezidiumo posėdį 

2) Siūlymas organizuoti mokamąjį seminarą žemėlapininkams 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

6. Dėl LOSF ir IOF ranginių varžybų kontroliavimo ir galbūt IOF ranginių konkurso. R.Serva 

 

1) Pateiktas siūlymas kelti užmokestį kontrolieriams. Keisti „event advisor“  termino vertimą į 

lietuvių kalbą iš kontrolieriaus į patarėją, kadangi tai kelia semantinės reikšmės nesupratimą. 

Patarėjo darbas – pateikti rekomendacinio pobūdžio pastabas.  

Sudaryti atmintinę varžybų patarėjams, remiantis G. Rūko rekomendacijomis. 

Pritarta: bendru sutarimu 

3) Viceprezidentės L. Balčiūnaitės siūlymas kaip iš komercinių varžybų generuoti pajamas: 

apmokestinti varžybų banerius LOSF puslapyje, užmokestis už įtraukimą į kalendorių. Interaktyvus 

kalendorius, ne „pdf.“ formato. 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

7. Licencijų sistemos vystymas, kainos, kiti klausimai. Justinas Liubinskas 

 

1) Priminimas apie varžybų registracijos pabaigą – el. paštu licenciją turintiems 

orientacininkams. 

2) Kas neturi licencijos neturi – taikyti didesnį starto mokestį 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

 

8. Dėl LOSF atstovavimo WOC2017. R.Serva 

 

1) Generalinis sekretorius R. Serva pasisiūlė atstovauti LOSF pasaulio čempionate Estijoje. Tikslas 

pabendrauti su kitų federacijų atstovais, pasidomėti kaip optimizuoja kaštus ir dirba. 

Pritarta: bendru sutarimu 

 

9. Kiti klausimai 

 1) Sporto klubo „RASKK” priėmimas LOSF narius 

  Pritarta: bendru sutarimu 

 2) Orientavimosi sporto bėgte rinktinės bėgimo aprangos. Viceprezidento D. Sadecko siūlymas suteikti 

galimybę įsigyti tokias pačias ir veteranams, tik su užrašu „LIETUVA“. Rinktinės nariams – užrašas 

„LITHUANIA TEAM“ 

  Pritarta: bendru sutarimu 

 

 

 

 

 

 
Balsavimas vyko Vilniuje 

2017 m. birželio 19 d. 17:30 val. 

Posėdžio sekretorius   



Patricija Babrauskaitė 
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