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Patvirtinta – 2022 11 29 

LŽRF Neeilinės visuotinės asociacijos narių konferencijoje Nr. 5 

 

 

2023 – 2024 metų Lietuvos žolės riedulio federacijos 

Rinktinių atrankos formavimo sistema 

 

1. LŽRF trenerių komitetas (toliau – LŽRF TK) kasmet per pirmąjį Federacijos Vykdomąjį 

komitetą ir Valdybos posėdį pateikia Lietuvos vyrų ir moterų nacionalinių, Jaunimo U-21 

ir Jaunių U-18/U-16 rinktinių kandidatų sąrašus iki 27 žmonių. Vadovaudamasis Lietuvos 

žolės riedulio federacijos Nacionalinių, Jaunimo U-21, Jaunių U-18/U-16 rinktinių 

kandidatų atrankos tvarka kuri patvirtinta 2022 11 29 LŽRF Neeilinės visuotinės 

asociacijos narių konferencijoje (priedas Nr. 1). 

2. LŽRF TK prieš teikdamas minėtų rinktinių sąrašus, privalo suderinti su klubų, sporto 

mokyklų – centrų, Akademijų žaidėjų treneriais apie rekomenduojamų kandidatų 

sveikatos stovį, galimybes vykti į mokomųjų treniruočių stovyklas (toliau- MTS), 

tarptautinius turnyrus ir einamųjų metų Pasaulio ir Europos čempionatus (toliau – 

PČ,EČ). 

3. Lietuvos rinktines tvirtina LŽRF Vykdomasis komitetas su Valdybos narių pritarimu. 

4. Lietuvos vyrų ir moterų, Jaunimo U-21, Jaunių U-18/U-16 rinktinėms kasmet sudaromas 

kasmetinis pasiruošimo planas. Pasiruošimo plane nurodomos MTS datos ir vietos, 

išvykimo ir grįžimo į PČ, EČ datos. 

4.1. Lietuvos rinktinių pasiruošimo planus pateikia LŽRF TK federacijos vadovybė, kuri 

įvertina finansines galimybes vykdyti numatydama MTS skaičių, bazių užimtumą, 

apgyvendinimo ir maitinimo, transporto kokybišką aprūpinimą, inventoriaus išdavimą. 

4.2. Lietuvos rinktinių MTS planus tvirtina LŽRF Vykdomasis komitetas. 

5. Lietuvos vyrų ir moterų nacionalinių ir Jaunimo U-21 vyrų moterų rinktinių, 

vyriausiojo trenerio (toliau – vyr. treneris) skyrimo principai. 



 

2 

 

5.1. Pirmenybė skiriama Vyr. trenerio pareigoms užimti Lietuvos vyrų ir moterų čempionatų 

A grupės komandų treneriams, kurie patys save išsikėlė ir paruošė komanda - šalies 

čempionais.  

5.2. Jeigu pagal 5.1. punktą treneriai savęs neiškėlė arba dėl darbo/asmeninių reikalų negali 

dalyvauti, LŽRF kasmet skelbę konkursą užimti vyr. trenerio pareigas minėtoms 

rinktinėms, kuriame gali dalyvauti tik treneriai turintis trenerio licenciją.  

5.3. LŽRF sudaro sutartį su užsienio žolės riedulio šalių komandų treneriais, kurie patys 

pareiškia norą dirbti su minėtomis rinktinėmis ir paruošia savo vizijos planą kaip 

pagerinti minėtų rinktinių pasirodymus PČ ir EČ. LŽRF turi būti gerai įvertinusi 

federacijos finansines galimybes, padengiant apgyvendinimo, maitinimo ir transporto 

išlaidas.  

5.4. Darbo sutartis su užsienio treneriu gali būti sudaroma tik radus tam lėšų (Valstybės 

biudžeto lėšos). 

5.5. LŽRF Vykdomasis komitetas tvirtina šalies vyrų ir moterų nacionalinių ir Jaunimo U-

21 rinktinių vyriausiojo trenerio kandidatūrą pasižvelgus į 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., punktus. 

5.6. Patvirtinus minėtų rinktinių vyr. trenerį, leidžiama vyr. treneriui pasirinkti savo trenerių 

ir aptarnaujančio personalo komandą (trenerio asistentas, fizinio parengimo treneris, 

medicinos personalas, video specialistas).  

6. Lietuvos Jaunių U-18/ U-16 vaikinų ir merginų vyr. trenerio skyrimo principai. 

6.1. Pirmenybė skiriama Vyr. trenerio pareigoms užimti Lietuvos Jaunių U-18/U-16 

komandų treneriams, kurie patys save išsikėlė ir paruošė Jaunių U-18/U/16 pirmenybių 

komanda - šalies čempionais.   

6.2. Jeigu pagal 6.1. punktą treneriai savęs neiškėlė arba dėl darbo/asmeninių reikalų negali 

dalyvauti, LŽRF skelbia konkursą užimti vyr. trenerio pareigas minėtoms rinktinėms, 

kuriame gali dalyvauti visi Lietuvos treneriai turintis trenerio licenciją, taip pat šalies 

nacionalinių rinktinių žaidėjai su LŽRF trenerio licenciją. 

6.3. Jeigu pagal 6.1. ir 6.2. punktus treneriai savęs neiškėlė arba neteikia kandidatūros LŽRF 

vadovybė gali iškelti ir skirti minėtų rinktinių vyr. trenerį pagal trenerio pasiektus 

nuopelnus ir savybes, vertybes atitinkančias vyr. trenerį (aktyvumas, geranoriškumas, 

komunikabilumas, autoritetas žaidėjų tarpę). 
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6.4. LŽRF Vykdomasis komitetas tvirtina šalies Jaunių U-18/U-16 rinktinių vyriausiojo 

trenerio kandidatūrą pasižvelgus į 6.1., 6.2., 6.3. punktus. 

6.5. Patvirtinus minėtų rinktinių vyr. trenerį, leidžiama vyr. treneriui pasirinkti savo trenerių 

ir aptarnaujančio personalo komandą (trenerio asistentas, fizinio parengimo treneris, 

medicinos personalas, video specialistas).  

6.6. LŽRF Vykdomasis komitetas suderinęs su Rinktinių vyr. treneriais gali skirti patyrusius 

federacijos VK ir Valdybos narius bei aktyvistus, komandos vadovų pareigoms užimti, 

jeigu Vyriausiojo trenerio pasiūlytas komandos vadovas neatitinka reikalavimų. 

 

 

 

 


