2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos žolės riedulio federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, +37068751721, info@zoles(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191912030
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Asociacijos veiklos tikslas yra koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos
ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus žolės riedulio sporto srityje.
Asociacija:
1. Vienija savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti žolės riedulio sportą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
2. Koordinuoja veiklą tarp savo narių;
3. Remia žolės riedulio sporto vystymąsi, organizuoja ir rengia įvairaus pobūdžio renginius;
4. Rengia ir įgyvendina ilgalaikę ir trumpalaikę žolės riedulio sporto plėtojimo koncepciją;
5. Bendradarbiauja su visomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis vystančiomis ir
remiančiomis kūno kultūrą ir sportą, atstovaujant žolės riedulio sporto tikslus bei savo narių interesus;
6. Atstovauja Lietuvos žolės riedulio interesams FIH, EHF ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose;
7. Moko įvairaus amžiaus žmonių grupes žaisti žolės riedulį, organizuoja atvirus ir uždarus turnyrus įvairaus amžiaus
grupių mėgėjams ir profesionalams, vykdo sporto stovyklas;
8. Rengia Lietuvos Respublikos žolės riedulio čempionatus, pirmenybes, taurės turnyrus;
9. Rengia Lietuvoje tarptautines varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės;
10. Užtikrina Lietuvos nacionalinių žolės riedulio rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;
11. Prireikus, tarpininkauja, kad sporto klubai bei komandos, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti žolės
riedulio specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ir kitomis
organizacijomis;
12. Sudaro visus bet kokius įstatymuose numatytus sandorius, o taip pat sandorius, nors įstatymuose nenumatytus, bet
jiems neprieštaraujančius, dėl bet kokio, bet kur esančio, turto ir atsiskaito pagal sudarytus sandorius;
13. Pagal savo kompetenciją bei FIH ir EHF patvirtintą tvarką tvarko sportininkų, išvykstančių žaisti užsienio
klubuose, taip pat užsieniečių, atvykstančių žaisti Lietuvos komandose, registravimo bei kitus dokumentus;
14. Tvarko žolės riedulio sporto šakos apskaitą.

4. Rengia ir įgyvendina ilgalaikę ir trumpalaikę žolės riedulio sporto plėtojimo koncepciją;
5. Bendradarbiauja su visomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis vystančiomis ir
remiančiomis kūno kultūrą ir sportą, atstovaujant žolės riedulio sporto tikslus bei savo narių interesus;
6. Atstovauja Lietuvos žolės riedulio interesams FIH, EHF ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose;
7. Moko įvairaus amžiaus žmonių grupes žaisti žolės riedulį, organizuoja atvirus ir uždarus turnyrus įvairaus amžiaus
grupių mėgėjams ir profesionalams, vykdo sporto stovyklas;
8. Rengia Lietuvos Respublikos žolės riedulio čempionatus, pirmenybes, taurės turnyrus;
9. Rengia Lietuvoje tarptautines varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės;
10. Užtikrina Lietuvos nacionalinių žolės riedulio rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;
11. Prireikus, tarpininkauja, kad sporto klubai bei komandos, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti žolės
riedulio specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ir kitomis
organizacijomis;
12. Sudaro visus bet kokius įstatymuose numatytus sandorius, o taip pat sandorius, nors įstatymuose nenumatytus, bet
jiems neprieštaraujančius, dėl bet kokio, bet kur esančio, turto ir atsiskaito pagal sudarytus sandorius;
13. Pagal savo kompetenciją bei FIH ir EHF patvirtintą tvarką tvarko sportininkų, išvykstančių žaisti užsienio
klubuose, taip pat užsieniečių, atvykstančių žaisti Lietuvos komandose, registravimo bei kitus dokumentus;
14. Tvarko žolės riedulio sporto šakos apskaitą.
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo
kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai: rėmėjų lėšos, nuosavos lėšos, LTOK
dotacijos.

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Plėtoti žolės riedulio sporto šaką
Lietuvoje ir atstovauti šalį tarptautiniuose
renginiuose.
Uždaviniai:

Valstybės biudžeto
lėšomis planuojamos
įsigyti sporto bazės
priežiūros įrangos,
sporto inventoriaus,
sporto įrangos ar
tikslinės transporto
priemonės*
pavadinimas ir
3

Priemonės
Prašoma įgyvendinim
valstybės ui skiriamų
biudžeto nuosavų ir
lėšų suma
(ar) kitų
(Eur)
lėšų suma
(Eur)
4

5

Priemonės
Priemonės
įgyvendini
įgyvendinimu Priemonių
mui
i reikalinga įgyvendini
skiriamų
suma (4+5) mo terminai
kitų lėšų
(Eur)
šaltiniai
6

7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

1. Užtikrinti Lietuvos čempionatų, pirmenybių
įvairaus amžiaus grupėse vykdymą
2. Užtikrinti Lietuvos rinktinių tinkamą
pasiruošimą ir dalyvavimą Europos
čempionatose bei tarptautiniuose turnyruose.
3. Užtikrinti tinkamą kvalifikacijos kėlimą
šalies teisėjų bei trenerių tarpe.
Priemonės:

1.1. Lietuvos čempionatu, pirmenybių
organizavimas ir vykdymas

1

38139,00

81336,00

119475,00

Lietuvos žolės ir
uždaųjų patalpų
riedulio įvairaus
amžiaus
čempionatuose ir
pirmenybėse
dalyvauja apie 100
komandų, t.y. apie
1500 sportininkų.
Vertinimo
2020.01.01 - kriterijus, išlaikyti
2020.12.31 tokius skaičius.

1

1.2. Pasiruošimas ir dalyvavimas Pasaulio,
Europos čempionatose

58101,00

136994,00

195095,00

2020.01.01 2020.12.31

1.3. Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo
seminarai

7965,00

Viso: 104205,00

7965,00

226295,00

15930,00
330500,00

2020.01.01 2020.12.31

Europos jaunių
(vaikinų) iki 18
metų žolės riedulio
čempionate užimti
17 - 19 vietą.
Europos jaunių
(merginų) iki 18
metų žolės riedulio
čempionate užimti
17 - 19 vietą.
Tarptautiniame
moterų žolės
riedulio turnyre
užimti 1 - 3 vietas.
Tarptautiniame
vyrų žolės riedulio
turnyre užimti 1 - 3
vietas.
Europos moterų
užsarųjų patalpų
riedulio
čempionate užimti
9 - 11 vietas.
Seminaruose
dalyvauja apie 30
trenerių ir 30
teisėjų. Vertinimo
kriterijus, išlaikyti
trenerių ir teisėjų
norą kvalifikacijos
kėlimo kursuose ir
seminaruose.

Iš viso: 104205,00

226295,00

330500,00

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto
priemonės naudojimo tikslas.

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Plėtoti žolės riedulio šaką Lietuvoje ir už jos ribų dalyvaujant Europos čempionatuose ir
tarptautinėse varžybose, rengti ir dalyvauti seminaruose treneriams, teisėjams,
sportininkams, savanoriams, bei organizuoti ir vykdyti tarptautinius renginius. Atstovauti
LŽRF Tarptautinės ir Europos žolės riedulio federacijos valdymo organuose ir
komitetuose. Užtikrinti nenutraukiamą Lietuvos jaunių iki 18 metų (vaikinų ir merginų), ir
nacionalinių (moterų ir vyrų) žolės riedulio rinktinių narių didelio meistriškumo
sportininkų metinio treniruočių ciklo planų vykdymą bei pasiekti reikiamą varžybų lygį ir
skaičių. Įvykdyti metinio ciklo parengiamąjį, varžybinį ir pereinamąjį laikotarpius.
Lietuvos jaunių iki 18 metų (merginų ir vaikinų) rinktinėms dalyvauti Europos čempionate
bei nacionalinėms (moterų ir vyrų) rinktinėms dalyvauti tarptautinėse varžybose.

Pareiškėjo vardu:
Prezidentas
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

(parašas)

Leonardas Čaikauskas
(vardas, pavardė)

