
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Prisidėti prie Lietuvos golfo rinktinių 

sportininkų pasiruošimo bei aukštesnių 

rezultatų siekimo Europos ir Pasaulio 

čempionatuose

Uždaviniai: 

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis 

priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos golfo federacija, Olimpiečių g. 1-55, Vilnius, +370 657 44653, info@golfofederacija.lt

195735150

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur)

Eil. 

Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis 

planuojamos įsigyti sporto 

bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 

įrangos ar tikslinės 

transporto priemonės* 

pavadinimas ir planuojamas 

šio turto naudojimo 

terminas

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1



1. Sudaryti sąlygas Lietuvos golfo rinktinių 

sportininkams tobulintis ir ruoštis 

čempionatams grupiniuose užsiėmimuose su 

treneriu bei kaupti patirtį reikšmingiausiame 

sezono čempionate Lietuvoje - Lietuvos 

atvirajame golfo mėgėjų čempionate.

2. Užtikrinti Lietuvos rinktinių sportininkų 

dalyvavimą šių čempionatų metu: Europos 

vyrų čempionatas, Europos moterų 

čempionatas, "European Young Masters" 

jaunimo čempionatas, "European Team Shield 

Championship" vyrų ir moterų čempionatai

Priemonės:

1.1. Grupinės rinktinių narių ir kandidatų 

fizinio pasirengimo treniruotės su treneriu
500.00 1000.00 1500.00

Užimtos vietos 

būsimuose 

čempionatuose

1.2. Grupinės rinktinių narių ir kandidatų 

techninio pasirengimo treniruotės su treneriu
1000.00 1000.00 2000.00

Užimtos vietos 

būsimuose 

čempionatuose

1.3. Lietuvos atvirojo golfo mėgėjų 

čempionato rengimas
1000.00 6500.00 7500.00

Lietuvos sportininkų 

užimtos prizinės 

vietos

2.1. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai 

Europos vyrų čempionate
1000.00 1000.00 2000.00

Užimta vieta 

čempionate - Top 

100 iš 140 dalyvių

2.3. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai 

Europos moterų čempionate
1000.00 1000.00 2000.00

Užimta vieta 

čempionate - Top 

100 iš 140 dalyvių

2.4. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai 

"European Young Masters" jaunimo 

čempionate
1000.00 2200.00 3200.00

Užimta vieta 

čempionate - 

aplenkti trečdalį 

varžovų

1

Rėmėjų lėšos; 

Tarptautinės 

golfo 

organizacijos 

"R&A" 

finansavimas;



2.5. Nakvynė, dalyvio mokesčiai "European 

Men's Team Shield Championship" 

čempionate

1000.00 1000.00 2000.00

Užimta vieta 

čempionate - Top 6 

vieta komandinėje 

įskaitoje

2.6. Nakvynė, dalyvio mokesčiai "European 

Ladies Team Shield Championship" 

čempionate

1000.00 1000.00 2000.00

Užimta vieta 

čempionate - Top 6 

vieta komandinėje 

įskaitoje

7500.00 14700.00 22200.00

7500.00 14700.00 22200.00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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

naudojimo tikslas.

Golfas Lietuvoje yra pakankamai jauna sporto šaka, tad net ir geriausiems Lietuvos golfo 

sportininkams trūksta patirties ir kokybiško pasiruošimo startams Europos ir Pasaulio 

čempionatuose. Lietuvos golfo federacija, siekdama prisidėti prie geriausių Lietuvos golfo 

sportininkų tobulėjimo ir aukštesnių rezultatų siekimo, ketina organizuoti grupinius užsiėmimus 

su treneriais. Tai leis kokybiškai ir kryptingai vykdyti sportininkų tobulėjimo procesą. Taip pat 

Federacija deleguos ir užtikrins deleguotų žaidėjų nuvykimą ir dalyvavimą svarbiausiuose 

Europos ir Pasaulio čempionatuose. Kelti Lietuvos rinktinių narių ir kandidatų meistriškumo lygį 

bus siekiama ir vietiniame fronte - bus rengiamas reikšmingiausias sezono čempionatas - 

Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas, kuriame varžysis ne tik geriausi Lietuvos 

sportininkai - rinktinių nariai bei kandidatai, bet ir stiprūs varžovai iš užsienio valstybių.

 Iš viso:

1

Viso:

Rėmėjų lėšos; 

Tarptautinės 

golfo 

organizacijos 

"R&A" 

finansavimas;




