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LIETUVOS GOLFO FEDERACIJA
LIETUVOS GOLFO RINKTINĖS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatas bei Lietuvos
golfo federacijos (LGF) įstatuose numatytus tikslus, LGF sudaro Lietuvos nacionalinę ir atskirų
amžiaus grupių rinktines bei atstovauja Lietuvai tarptautinėse varžybose, tuo pačiu, užtikrina
Lietuvos rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose.
2. Lietuvos golfo rinktinės atrankos tikslas: atrinkti žaidėjus, kurie pasiekę reikšmingus sportinius
rezultatus turi potencialo tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautiniu lygiu, t.y. Olimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose bei tarpvalstybiniuose mačuose.
3. Šių nuostatų paskirtis – aprašyti Lietuvos golfo rinktinės narių atrankos principus, kriterijus ir
procedūras.
II. LIETUVOS GOLFO RINKTINĖS STRUKTŪRA
4. Lietuvos golfo rinktinės narių sąrašo struktūra ir pats sąrašas sudaromas atsižvelgiant į
Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK), Tarptautinės golfo federacijos (IGF), R&A, Europos
golfo asociacijos (EGA) ir kitų tarptautinių sporto organizacijų ar tarpvalstybinių susitarimų
pagrindu vykdomas varžybas (Olimpines žaidynes, atitinkamus Europos ir pasaulio
čempionatus, sporto festivalius, tarpvalstybinių mačus ir kt.), kuriose kviečiamos dalyvauti
nacionalinių rinktinių individualūs nariai ar komandos.
5. Sudaromi du sąrašai: 1) Lietuvos rinktinės narių sąrašas ir 2) kandidatų į Lietuvos rinktinės
narius sąrašas.
6. Lietuvos golfo rinktinės narių ir kandidatų į rinktinės narius sąrašai formuojami iš individualių
ir komandinių narių (atitinkamai individualioms ar komandinės varžyboms).
6.1. Individualių Lietuvos rinktinės narių kategorijos:
Kategorija
(angliškai)
Kodas
Lytis
Amžius
Nariai
I-A1
Vyrai
2
Nacionalinė
(National)
neribojamas
(suaugusiųjų)
I-A2
Moterys
2
I-B1
Vyrai
2
Senjorų(-ių)
(Senior)
≥ 50 m. 1
I-B2
Moterys
2
1
30+
(Mid-Amateur)
I-C1
Vyrai
≥ 30 m.
2
I-D1
Vyrai
2
Jaunių (U18)
(Junior)
≤ 17 m. 2
I-D2
Moterys
2
I-E1
Vyrai
2
Jaunučiai (U16)
(Young Masters)
≤ 15 m. 2
I-E2
Moterys
2
I-F1
Vyrai
2
Vaikų (U14)
(Children)
≤ 13 m. 2
I-F2
Moterys
2
1
– amžius pirmosios varžybų dienos 0.00 val.;
2
– amžius sausio 1 d. 0.00 val.
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6.2. Komandinių Lietuvos rinktinės narių kategorijos:
Kategorija
(angliškai)
Kodas
K-A1
Nacionalinė
(National)
(suaugusiųjų)
K-A2
K-B1
Senjorų(-ių)
(Senior)
K-B2
K-C1
Jaunių (U18)
(Junior)
K-C2
K-D1
Jaunučių (U16)
(Young Masters)
K-D2
I-F1
Vaikų (U14)
(Children)
I-F2
1
– amžius pirmosios varžybų dienos 0.00 val.;
2
– amžius sausio 1 d. 0.00 val.

Lytis
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys

Amžius
neribojamas
≥ 50 m. 1
≤ 17 m. 2
≤ 15 m. 2
≤ 13 m. 2

Nariai
5
5
7
7
7
7
3
3
3
3

7. Kandidatų į Lietuvos rinktinės narius sąrašas sudaromas pagal tą pačią struktūrą kaip ir Lietuvos
rinktinės narių.
8. Jei atrankos kriterijai į varžybas, kuriose yra nacionalinis atstovavimas (pvz, Europos ar
pasaulio čempionatuose), yra tokie, kad Lietuvoje neturime juos atitinkančio meistriškumo
žaidėjų, tais metams vietoje atitinkamų individualių ar komandinių rinktinės narių gali būti
sudaromas tik kandidatų į rinktinės narius sąrašas.
9. Sportininkai, patekę į Lietuvos rinktinės narių ar kandidatų sąrašus, privalo pasirašytinai
patvirtinti, kad susipažino su rinktinių Reglamentu ir sutinka jo laikytis.
III. LIETUVOS GOLFO RINKTINĖS NARIŲ IR KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI
10. Nesant Trenerių komiteto visas toliau šiame dokumente išvardintas funkcijas atlieka Lietuvos
golfo federacijos administracija.
11. Vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatytais kriterijais Lietuvos golfo rinktinės narių ir
kandidatų sąrašai sudaromi kalendoriniams metams pagal praėjusio sezono rezultatus.
12. Pasibaigus golfo sezonui iki einamųjų metų gruodžio 15 d. rinktinės narių ir kandidatų sąrašus
LGF valdybai pateikia Trenerių komitetas. Sąrašai tvirtinami LGF Valdybos posėdyje.
13. Lietuvos golfo rinktinės narių ir kandidatų sąrašai esant reikalui LGF valdybos ir Trenerių
komiteto iniciatyva gali būti koreguojami metų eigoje. Pakoreguotus sąrašus svarsto LGF
Trenerių komitetas ir savo išvadą teikia tvirtinti artimiausiame LGF Valdybos posėdyje.
14. Atitikimas rinktinės narių ar kandidatų atrankos kriterijams nereiškia, kad žaidėjas bus
automatiškai atrinktas į Lietuvos golfo rinktinę ar pateks į kandidatų sąrašą.
15. Lietuvos golfo rinktinės narys turi atitikti tokius bendruosius kriterijus:
15.1. Privalo būti Lietuvos pilietis ir turėti Lietuvoje išduotą asmens tapatybės dokumentą;
15.2. Privalo būti Lietuvos golfo federacijos (LGF) narys (sumokėję metinį LGF mokestį);
15.3. Privalo atitikti golfininko mėgėjo statusą;
15.4. Privalo neturėti jokių LGF drausminių nuobaudų ar sankcijų;
15.5. Privalo būti dalyvavęs praėjusio sezono atitinkamos kategorijos Lietuvos čempionate ir dar
bent viename LGF reitingo ar Lietuvos turo turnyre. Tik dėl išskirtinių aplinkybių Trenerių
komiteto teikimu narys gali neatitikti šio kriterijaus.
15.6. Privalo reguliariai (ne rečiau kaip kartą per pusmetį) tikrintis sveikatą.
15.7. Privalo laikytis Lietuvos golfo žaidėjo elgesio kodekso (patvirtinamas žaidėjo arba jo vieno iš
jo tėvų/globėjų).
16. Rinktinės ir kandidatų sąrašai sudaromi pagal žaidėjų pajėgumą vadovaujantis tokiais atrankos
kriterijais (prioriteto tvarka):
16.1. Vieta tarptautiniuose reitinguose: vyrų – 1) OWGR, 2) WAGR; moterų – 1) Rolex Ranking,
2) WAGR; jaunimo – World Junior golf ranking.
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16.2. Vieta LGF reitinge
16.3. Vidutinis sezono 10 geriausių kvalifikacinių varžybinių raundų rezultatas (gross).
16.4. Handikapas
IV. KITOS NUOSTATOS DĖL RINKTINĖS NARIŲ IR KANDIDATŲ
17. Trenerių komiteto teikimu iki einamųjų metų kovo 1 d. LGF Valdyba atsižvelgdama į poreikius
ir galimybes tvirtina rinktinės pasirengimo metinį planą.
18. Rinktinei vadovauja Trenerių Komiteto teikimu LGF Valdybos patvirtintas Nacionalinės
rinktinės vyriausiasis treneris. Priklausomai nuo poreikio ir galimybių, gali būti patvirtintas
vienas ar keli nacionalinės rinktinės treneriai (pvz., jaunimo, jaunučių ir vaikų).
19. Sportininkai įtraukti į Lietuvos golfo rinktinės sąrašus turi teisę žaisti su 50 proc. nuolaida LGF
ir Lietuvos golfo turo turnyruose.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Šių nuostatų keitimo ir papildymo iniciatyvą turi LGF Valdybos ir Trenerių komiteto nariai.
21. Nuostatai Trenerių komiteto teikimu tvirtinami LGF Tarybos posėdyje.
22. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo LGF Valdybos posėdyje dienos arba nuo nutarime
nurodytos datos.

Prezidentas

Česlav Okinčic

Generalinis sekretorius

Mindaugas Markevičius
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