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SANTRAUKA 

Šiame dokumente pateikiama ketverių metų (2016 – 2020 m.) Lietuvos golfo 

federacijos strateginė veiklos programa, kurios pagrindinės kryptys buvo aptartos susirinkimų 

ir valdybos bei komitetų posėdžių metu bei pateiktų siūlymų pagrindu.  

Lietuvos golfo federacijos pagrindinė veikla orientuota į masinio sporto plėtotę, ypač 

moksleivių ir jaunimo tarpe, taip pat aukšto meistriškumo sportininkų (-kių) ugdymą, ir apima 

visus vyksmus bei veiklas, kur Lietuvos sportininkai (-kės) galėtų ir turėtų dalyvauti (atstovauti) 

Lietuvos valstybę tarptautinėse varžybose. Federacijos veikla taip pat orientuota į finansavimo  

ne iš valstybės lėšų didinimą. 

Sėkmingai realizuodama savo veiklą, Lietuvos golfo federacija tinkamai atstovaus šalį 

Europos, ir pasaulio žaidynėse, taip tapdama lyderiaujančia sportinio turizmo traukos sporto 

šaka, generuojanti kultūrinę, socialinę ir ekonominę naudą ne tik savo sporto šakai, bet ir 

Lietuvai. To bus siekiama, pastoviai vertinant savo veiklą, dalinantis gerąja patirtimi iš kitų 

sporto šakų (krepšinio, futbolo, automobilių sporto) bei vedančiųjų Europos valstybių golfo 

federacijų ir klubų, propaguojančių ir reprezentuojančių integralų socialinį, tarpkultūrinį ir 

ekonominį golfo sportą. 

Lietuvos golfo federacija  sėkmingai gali vystyti savo veiklas, įdiegdama  strategiją, 

kuri etapais bus įgyvendinta federacijos veiklos planuose. 

Esminis vaidmuo tenka žmonėms, kurie privalo atlikti visus pagrindinius darbus ir 

efektyviai realizuoti strateginius uždavinius.  

Paprastai tai yra: 

 Žaidėjai (-jos) ir treneriai; 

 Teisėjai ir savanoriai; 

 Sporto klubai ir aikštynai; 

 Sporto šakos federacija; 

 Rėmėjai ir komerciniai partneriai; 

 KKSD; 

 Savivaldybių sporto skyriai. 

Lietuvos golfo federacija stengsis pastoviai stiprinti santykius tarp profesionalios ir 

mėgėjiškos veiklos valdymo. Bus nuolat analizuojama išorinė ir vidinė sporto šakos aplinkos, 

jos populiarumas ir patrauklumas komerciniu atžvilgiu, pačios veiklos efektyvumas, 
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organizuojant ir kontroliuojant pasirengimą įvairioms Europos, pasaulio, regioninėms ir 

komercinėms žaidynėms. Šiuo pagrindu Lietuvos golfo federacija savo veiklą orientuoja į 

toliau išdėstytą viziją, misiją ir strategines veiklos kryptis apimančias dešimties metų laikotarpį.  

I VIZIJA 

Lietuvos golfo federacija yra lyderiaujanti sporto organizacija Lietuvoje, generuojanti  

didelę ekonominę ir socialinę naudą turizmo ir sporto kontekste, demonstruojanti aukštus 

pasiekimus vietiniame ir tarptautiniuose sporto šakos lygiuose tuo reprezentuodama šalį  

visame pasaulyje, kaip pavyzdinė šiuolaikinė sporto organizacija. 

II MISIJA 

1. Suformuoti golfo įvaizdį visuomenėje kaip traukos objektą sporto ir turizmo populiarinimui 

Lietuvos ir pasaulio mastu; 

2. Sukurti dalyvavimo galimybes golfo sporte įvairaus amžiaus ir lyties grupėms rekreacinio, 

mėgėjiško ir profesionalaus sporto lygmenyse Lietuvoje ir pasaulyje; 

3. Vystyti traukos, ugdymo, motyvavimo programas jauniesiems talentams, mėgėjams ir 

profesionalams; 

4. Integruoti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus golfo sporto valdymo, 

populiarinimo ir aukšto meistriškumo sporte; 

5. Atskleisti ir vystyti golfo sporto sveikatinimo, užimto, reabilitacijos ir laisvalaikio 

praleidimo bei dvigubos karjeros veteranams galimybes; 

6. Plėtoti naujas golfo rūšis sportui populiarinti, kuriant patrauklaus įvairiapusio sporto 

įvaizdį; 

7. Kurti ir adaptuoti golfo federacijos ir jos narių veiklą  savanorių pritraukimo, išlaikymo ir 

motyvavimo programoms,  

8. Vystyti bendradarbiavimą  partnerių, rėmėjų, valdžios ir žiniasklaidos kontekste 

tarptautiniu ir vietiniu mastu, tuo generuojant sporto žinomumą, norimą įvaizdį ir 

finansavimą; 

9. Diegti funkcionalią valdymo sistemą, pasitelkiant audito, nuolatinių tyrimų ir analizės 

rezultatus golfo federacijoje. 

 

Savo veikloje Lietuvos golfo federacija numatė vadovautis toliau išdėstytomis 

vertybėmis. 
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III VERTYBĖS 

Kilnus žaidimas (fair play) – vienodos sąlygos dalyviams, nariams, teisėjavimui, 

valdymui, vykdoma antidopingo politika; 

Atsakomybė - mes prisiimame atsakomybę valdydami, atsakingai žiūrime į veiklą, 

esame sąžiningi;  

Veiklos skaidrumas – mes teikiame skaidrią informaciją apie federacijos veiklą 

nariams ir visuomenei; 

Pagarba – gerbiame kiekvieną savo narį, sportininkus, žiūrovus ir rėmėjus; 

Tarptautiškumas ir patirtis – naudojame tarptautiniu mastu sukauptą patirtį, ją 

diegiame savo veikloje. 

Prestižas – jaučiame pasididžiavimą savo sporto šakos kilme, kultūra, aukštais 

standartais ir olimpine dvasia. 

IV STRATEGINĖ VEIKLOS ANALIZĖ 

SSGG  analizė pateikta toliau šiame skyriuje. 

SSGG ANALIZĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

  Entuziazmas; 

 Atsidavimas; 

 Bendradarbiavimas su tarptautinėmis golfo 

sporto organizacijomis; 

 Pradėtas socialinis, edukacinis sporto 

vystymas 

 Silpna koordinacija; 

 Nepakanka kvalifikuoto personalo; 

 Valdymo ir komunikacijos stoka federacijos 

narių tarpe; 

 Komandinio darbo stoka; 

 Sporto įvaizdis nepatrauklus plačiajai 

visuomenei; 

 Trūksta tyrimų: pilnos dalyvių demografijos; 

sportininkų motyvų;  

 Mažas dėmesys moterų sporto vystymui; 

 Trūksta kvalifikuotų trenerių, 

 Trūksta mokymų treneriams; 

 Neefektyvi komitetų veikla; 

 Federacijos rūpinimasis elito sportininkais; 

 Nepakankama vaikų ir jaunų talentų rengimo 

sistema. 

Grėsmės Galimybės 

 Kitos atrakcijos ir pramogos;  Bendradarbiavimas su įrangos gamintojais; 
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 Silpnas arba netinkamas įvaizdis 

visuomenėje; 

 Konkurentų veiksmai rinkoje; 

 Pakaitalų pasirinkimo galimybės: 

kompiuteriniai žaidimai; žaidimų automatai, 

„play station“;  

 Kryptingumo trūkumas; 

 Žiniasklaidos priemonių menkas 

domėjimasis: nenušviečiami varžybų 

rezultatai gali atsiliepti šios sporto šakos 

populiarumui, rėmėjų pasitraukimui ar jų 

pritraukimo galimybėms; 

 Aplinkosaugos sugriežtinti reikalavimai; 

 Ekonominis šalies nuosmukis, įtakojantis 

vartotojų pajamas skirti lėšas pramogoms ir 

laisvalaikiui. 

 Teigiamus ir neigiamų pokyčių atsiradimas 

sporto sektoriuje. 

 Visuomenės susidomėjimo programų 

rengimas; 

 Tyrimų atlikimas: vartotojų (žiūrovų, dalyvių) 

demografijai, poreikiams išsiaiškinti (ir rėmėjų), 

sporto įvaizdžio nustatymui ir gerinimui; 

 Įvaizdžio formavimas; 

 Potencialių dalyvių ir žiūrovų rato plėtra 

(įtraukiant pakaitalų vartotojus, akcentuojant 

naudą ir išskirtinumą, sudarant laisvalaikio 

praleidimo ar tobulėjimo galimybes); 

 Programų su žiniasklaida kūrimas: rezultatams 

ir rėmėjams viešinti, populiarinti sportą, formuoti 

įvaizdį; 

 Tobulinti federacijos internetinį puslapį ir 

atrasti galimybes bendrauti su vartotojais, 

sukuriant diskusijų klubus, sportininkų 

pasisakymus ir pan.; 

 Sistemingai bendradarbiauti su žiniasklaida, 

pateikiant sporto pasiekimus, informuojant apie 

įvairių programų ir projektų procesus ir pasiektus 

tikslus, kurti istorijas apie rėmėjus ir pan.; 

 Sukurti komercinės veiklos vystymo planą; 

 Kiekvienais metais parengti ataskaitas ir jas 

atvirai diskutuoti prieš ataskaitinę konferenciją, 

kad pasiekti visų numatytų tikslų. 

 Kritiškai įvertinti visas programines veiklas, 

numatyti tolimesnes veiklos kryptis ir 

įsipareigojimus; t.y. įvertinti visą federacijos 

veiklą skiriant auditą. 

V STRATEGINĖS VYSTYMO KRYPTYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Strateginės vystymo kryptys

Sporto šakos  

POPULIARUMAS 

 

 Plėtra:  

o Dalyviais; 

o savanoriais; 

o rinkos pasidalijimu; 

o geografija; 

o produktais/ veiklomis; 

 Socialiniu žinomumu; 

 Rinkodara. 

 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO 

sportas 

 

 Talentų atrankos ir 

vystymo modeliu; 

 Sportininkų vystymo 

programa; 

 Aukšto lygio varžybomis; 

 Tarptautiniu pripažinimu. 

 

Aukšti veiklos  

STANDARTAI 

 

 Mokslo ir praktikos sinteze; 

 Lyderiavimu; 

 Produktyvumu/efektyvumu; 

 Pelningumu; 

 Klientų pasitenkinimu; 

 Funkcionalia valdymo 

struktūra. 
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2 pav. LGF strateginė valdymo struktūra

LGF visuotinis narių 

susirinkimas 
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DALYVAVIMAS IR PASIEKIMAI 

Lietuvos golfo federacija atsakys už tai, kad būtų parengti atitinkamo pasirengimo ir skaičiaus 

sportininkai  ir dalyvautų bei atstovautų šalį toliau išvardintuose čempionatuose/turnyruose per 

ateinančius 4 metus. 

2016 m. Lietuva. Dalyvių skaičius (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Sporto šakoje Federacijos taurė Lietuvos atvirasis 

golfo mėgėjų 

čempionatas 

Lietuvos atvirasis 

jaunimo golfo 

čempionatas 

Reitinginiai 

turnyrai 

Vyrai golfas 80 60 X 70 

Moterys golfas 10 15 X 12 

Vaikai golfas 6 3 8 3 

Jaunimas golfas 6 6 8 5 

 

2017 m. Lietuva. Dalyvių skaičius (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Sporto šakoje Federacijos taurė Lietuvos atvirasis 

golfo mėgėjų 

čempionatas 

Lietuvos atvirasis 

jaunimo golfo 

čempionatas 

Reitinginiai 

turnyrai 

Vyrai golfas 85 65 X 75 

Moterys golfas 13 17 X 13 

Vaikai golfas 8 5 10 5 

Jaunimas golfas 8 8 10 8 

 

2018 m. Lietuva. Dalyvių skaičius (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Sporto šakoje Federacijos taurė Lietuvos atvirasis 

golfo mėgėjų 

čempionatas 

Lietuvos atvirasis 

jaunimo golfo 

čempionatas 

Reitinginiai 

turnyrai 

Vyrai golfas 90 65 X 80 

Moterys golfas 15 20 X 17 

Vaikai golfas 10 7 13 7 

Jaunimas golfas 10 10 13 10 

 

2019 m. Lietuva. Dalyvių skaičius (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Sporto šakoje Federacijos taurė Lietuvos atvirasis 

golfo mėgėjų 

čempionatas 

Lietuvos atvirasis 

jaunimo golfo 

čempionatas 

Reitinginiai 

turnyrai 

Vyrai golfas 93 66 X 80 

Moterys golfas 17 21 X 17 

Vaikai golfas 12 8 14 8 

Jaunimas golfas 12 11 14 11 
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2020 m. Lietuva. Dalyvių skaičius (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Sporto šakoje Federacijos taurė Lietuvos atvirasis 

golfo mėgėjų 

čempionatas 

Lietuvos atvirasis 

jaunimo golfo 

čempionatas 

Reitinginiai 

turnyrai 

Vyrai golfas 94 67 X 82 

Moterys golfas 118 22 X 19 

Vaikai golfas 13 10 16 9 

Jaunimas golfas 13 12 16 12 

 

2016 m. Tarptautinis. Dalyvių skaičius/pasiekimai (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Latvijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Estijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Pasaulio 

jaunimo 

čempionatas 

Europos 

jaunimo 

čempionatas 

Vyrai/jaunuoliai 8 6 1 1 

Moterys/merginos 4 3   

 

2017 m. Tarptautinis. Dalyvių skaičius/pasiekimai (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Latvijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Estijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Pasaulio 

jaunimo 

čempionatas 

Europos 

jaunimo 

čempionatas 

Vyrai/jaunuoliai 12 8 2 2 

Moterys/merginos 6 3 1 1 

 

2018 m. Tarptautinis. Dalyvių skaičius/pasiekimai (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Latvijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Estijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Pasaulio 

jaunimo 

čempionatas 

Europos 

jaunimo 

čempionatas 

Vyrai/jaunuoliai 13 10 2 3 

Moterys/merginos 8 5 1 1 

 

2019 m. Tarptautinis. Dalyvių skaičius/pasiekimai (mėgėjiškas sportas) 

Lytis Latvijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Estijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Pasaulio 

jaunimo 

čempionatas 

Europos 

jaunimo 

čempionatas 

Vyrai/jaunuoliai 15 11 2 3 

Moterys/merginos 10 6 1 1 

 

2020 m. Tarptautinis. Dalyvių skaičius/pasiekimai (mėgėjiškas sportas) 
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Lytis Latvijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Estijos atvirasis 

jaunimo/suaugusių 

golfo čempionatas 

Pasaulio 

jaunimo 

čempionatas 

Europos 

jaunimo 

čempionatas 

Vyrai/jaunuoliai 16 13 2 2 

Moterys/merginos 12 7 1 1 

 

 

Rekomendacinio pobūdžio sportininkių rengimo planas.  

Daugiamečio žaidėjų rengimo prioritetai 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Parengti ir plačiai pristatyti naujus įvairaus amžiaus 

sportininkų rengimo reikalavimus ir metodiką. 

X X    

2. Parengti ir vystyti ilgalaikę (2016 -2020 m.) 

moksleivių, jaunimo ir moterų golfo vystymo 

Lietuvoje programą. 

X X X X X 

3. 
Rengti jaunųjų talentų paieškos programą, 

vykdyti atrankas į  klubus ir prestižinius turnyrus. 

X X X X X 

4. Metodinėmis priemonėmis, panaudojant 

tarptautinę patirtį ir geriausių Lietuvos žaidėjų 

įvaizdį populiarinti golfo sporto šaką tikslinėse 

grupėse 

X X X X X 
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VARŽYBŲ KALENDORIUS 

Kiekvienai iš rinktinių turi būti sudarytos sąlygos tinkamai atstovauti šalį įvairaus lygio 

varžybose. Tokios varžybos yra kiekvienais metais. 

Pavadinimas Kiekis 

Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas 1 vnt. 

Lietuvos uždarasis golfo mėgėjų čempionatas 1 vnt. 

Lietuvos atvirasis jaunimo golfo mėgėjų čempionatas 1 vnt. 

Baltijos šalių komandinis golfo turnyras "Baltijos šalių taurė" 1 vnt. 

Golfo turnyras „LGF taurė“ 1 vnt. 

Golfo turnyras Europos Centro golfo klubo aikštyne 1 vnt. 

Golfo turnyras Sostinių golfo klubo aikštyne 1 vnt. 

Golfo turnyras Antiena Golfo Retorta aikštyne 1 vnt. 

Golfo turnyras Te V Golfo Club aikštyne 1 vnt. 

Golfo turnyras Vilkės golfo klubo aikštyne 1 vnt. 

Golfo turnyras, organizuojamas Kauno jaunimo golfo klubo „Svingas“ 1 vnt. 

 

TRENERIŲ RENGIMAS 

Golfe išlikęs labai griežtas golfininkų mėgėjų ir profesionalų atskyrimas, kuris yra 

aprašytas mėgėjų statuso taisyklėse. Golfo profesionalai skirstomi dar į dvi kategorijas: golfo 

klubų profesionalai (angl. Club professionals) ir profesionalūs golfo žaidėjai (angl. 

Professional players). Visame pasaulyje golfo trenerio funkcijas atlieka klubų profesionalai. 

Europoje klubo profesionalų rengimo programoje, kurios trukmė yra 3 metai, apie 2/3 jos 

turinio sudaro golfo mokymo ir treniravimo kompetencijų ugdymas. Daugumoje Europos šalių, 

ypač šalyse, kuriose golfas turi gilias tradicijas, golfo trenerių rengimu užsiima nacionalinės 

Profesionalių golfininkų asociacijos (PGA). Europos mastu šį procesą koordinuoja Europos 

profesionalių golfininkų asociacija (Europos PGA, http://www.pgae.com). Šalyse, kuriose 

tokios programos vykdomos, jos yra akredituotos Europos PGA. Kai kuriose šalyse sporto 

universitetai ar universitetų sporto fakultetai bendradarbiaudami su nacionaliniu PGA rengia 

golfo profesionalus per bendrai suderintas programas, kurios taip pat praeina Europos PGA 

akreditavimo procesą. Pavyzdys galėtų būti Jungtinė Karalystėje Birmingemo universitetas, 

Norvegijoje Hedmarko universitetinė kolegija. 

Tokių studijų programų turinį sudaro: 

 golfo treniravimas 

http://www.pgae.com/


 

 

12 

 

 inventoriaus technologijos 

 sporto mokslas 

 verslo vadyba 

 karjera ir asmeninis tobulėjimas 

 golfo taisyklės 

 

Lietuvos golfo klubuose treneriais dirba Lietuvos sporto universiteto (LSU) absolventai, 

kurie yra baigę bakalauro ir magistro sporto studijas. Taip pat golfininkus treniruoja vienus ar 

po kelis metus į Lietuvą atvykstantys kitų šalių (dažniausiai Jungtinės Karalystės, Švedijos) 

PGA profesionalo kvalifikaciją turintys treneriai. 2013 m. penkiuose Lietuvos golfo klubuose 

dirbo 9 treneriai: 

1. Sostinių golfo klube – 2 (LSU absolventai); 

2. Europos centro golfo klube – 3 (du LSU absolventai ir vienas iš Jungtinės Karalystės); 

3. Golfo klube „Antiena Golfo Retorta“ – 1 (iš Švedijos); 

4. V golfo klube – 2 (iš Jungtinės Karalystės); 

5. Vilkės golfo klube – 1 (LSU absolventas) 

6. GK „Elnias“ – 0. 

 

Iki 2016 m. LSU treniravimo sistemų programą su golfo kaip pirmosios sporto šakos 

specializacija baigė virš 20 absolventų. Iš jų tik du šiuo metu dirba golfo treneriais. Antrąją 

sporto šaką buvo pasirinkę apie 30 studentų, iš jų golfo treneriu dirba tik vienas. 

Nuo 2012 m. Lietuvoje įsteigta Profesionalių golfininkų asociacija (PGA LTU), kuri 

vienija penkis narius aktyviai dirbančius treneriais ir vadybininkais golfo klubuose. Visi PGA 

LTU nariai yra LSU absolventai ir yra pradėję Europos PGA golfo profesionalų IPE (angl. Intel 

Professional Education) kursus. Be to, visi PGA LTU nariai yra baigę Europos PGA vykdytus 

golfo instruktorių pradedantiesiems kursus. PGA LTU yra pradėjusi Europos PGA narystės 

procedūras. 

Europos ir pasaulio absoliučiai vyraujanti praktika yra tokia, kad golfo profesionalus 

(trenerius ir žaidėjus) vienija Profesionalių golfininkų asociacijos, kurios nėra nacionalinių 

golfo federacijų narės, ir dirba kartu tik glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu per 

bendrus projektus ir įvairias sporto šakai naudingas veiklas. Lietuvoje yra pasirinktas taip pat 

panašus kelias. Dėka glaudaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos golfo federacijos, Profesionalių 

golfininkų asociacijos LTU, Lietuvos sporto universiteto, Europos Profesionalių golfininkų 

asociacijos, Karališkojo ir senojo Šv. Andrėjaus golfo klubo (R&A) bei pasinaudojant Europos 

Sąjungos teikiamos paramos galimybėmis būtina numatyti ir paruošti bendrą Europoje 

nustatytus profesinius standartus atitinkančių golfo klubų profesionalų (trenerių) rengimo 

projektą. Sektinas Norvegijos golfo federacijos universitetinio trenerių rengimo modelis, kurio 

rezultate per 3 metų studijas parengiamas specialistas su sporto mokslo bakalauro laipsniu ir 
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PGA profesine kvalifikacija. Projektą įgyvendina Hedmark universitetinė kolegija ir 

Norvegijos PGA, o finansuoja R&A. Dar vienas puikus akstinas golfo profesionalių trenerių 

rengimui yra Europos Komisijos finansuoto 2011-2012 m. projekto „Europos golfo profesiniai 

standartai“ (European Occupational Standards for Golf) (http://www.golf-stand.com) 

rezultatai. Projekto metu parengti dokumentai nuo Europos golfo darbo rinkos apžvalgos, 

Europos golfo profesinio žemėlapio, golfo sektoriaus profesijų aprašų iki golfo profesionalo 

(trenerio) kompetencijų, studijų rezultatų sąrašų bei profesinio rengimo kokybės užtikrinimo 

strategijų ir rekomendacijų. 

Preliminarus planas projektinei veiklai skirtai Europos standartų golfo trenerių rengimo 

modelio Lietuvoje sukūrimui ir įgyvendinimui: 

 

 

TEISĖJŲ RENGIMAS 

 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 2012 m. Golfo teisėjų asociacijos teikimu turi 

patvirtinusi „Golfo teisėjų ir teisėjavimo golfo varžybose reglamentą“, „Lietuvos golfo varžybų 

komitetų veiklos reglamentą“. Lietuvoje yra priimtos trečioji, antroji, pirmoji ir nacionalinė 

teisėjų kategorijos. Kiekvienai jų įgyti yra nustatyti atitinkami reikalavimai, kurie apima 

teisėjavimo praktiką, dalyvavimą golfo taisyklių ir teisėjavimo seminaruose, bei taisyklių 

egzamino išlaikymą. Lietuvos golfo federacija vadovaudamasi priimtu „Golfo teisėjų ir 

teisėjavimo golfo varžybose reglamentu“, atsakinga už nuostatų numatytų jame įgyvendinimą 

yra paskyrusi Golfo teisėjų asociaciją. Reglamente numatyta ir teisėjavimo varžybose apskaitos 

tvarka. 

Kiekvienais metais prieš varžybų sezoną Golfo teisėjų asociacija rengia seminarus 

Lietuvos golfo teisėjams. Taip pat, LGF perduoda kvietimus Lietuvos golfo klubams siųsti savo 

atstovus dalyvauti Karališkojo ir senojo Šv. Andrėjaus golfo klubo (R&A) organizuojamuose 

Nr. Veiklos 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Projekto rengimo galimybių 

studija, partnerių ir finansavimo 

šaltinių paieška 

X     

2. Projekto galutinis parengimas ir 

teikimas finansavimui gauti 
 X    

3. Projekto vykdymo pradžia   X   

4. Projekto įgyvendinimas    X  

5. Projekto rezultatų įgyvendinimo 

pradžia 
    X 

http://www.golf-stand.com/
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trijų lygių golfo taisyklių, teisėjavimo ir varžybų administravimo seminaruose. Jų metu dalyviai 

taip pat laiko golfo taisyklių egzaminą. 

Nuo 2013 m. R&A sukūrė golfo taisyklių akademiją, kurią realizavo internetinėje erdvėje 

per interaktyvų portalą (http://rulesacademy.randa.org). Šiame portale pateikta I lygio R&A 

taisyklių mokymosi medžiaga ir egzamino laikymas. Šis egzaminas Lietuvoje įskaitomas 

pretendentams gauti trečiąją ir antrąją golfo teisėjo kategorijas. Šiuo metu Lietuvoje vienas 

teisėjas yra įvykdęs nacionalinės kategorijos teisėjo reikalavimus ir keturi antrosios kategorijos. 

Golfo taisyklių seminarai golfo klubų iniciatyva taip pat rengiami ir golfo žaidėjams 

pačiuose klubuose. 

Preliminarus planas skirtas Lietuvos golfo teisėjų rengimui: 

Nr. Veiklos 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Lietuvos teisėjų (2-3) 

išvykimas į R&A antrojo 

lygio seminarą 

X  X  X 

2. Lietuvos teisėjų (1-2) 

išvykimas į R&A trečiojo 

lygio seminarą 

 X  X  

3. Golfo taisyklių tinklapio su 

diskusijomis sukūrimas LGF 

interneto svetainėje 

X     

4. Reguliarus 2-3 golfo taisyklių 

ir teisėjavimo seminarų per 

metus rengimas 

X X X X X 

5. Golfo taisyklių ir teisėjavimo 

metodinės medžiagos 

parengimas 

 X    

 

  

http://rulesacademy.randa.org/
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VI FINANSINĖ VEIKLA 

Turi būti didinamos įplaukos, efektyviai veikiant viešame ir privačiame sektoriuose, 

aktyviai dalyvaujant įvairiuose projektuose ar jų realizavime, tuo pat metu, mažinant 

priklausomybę nuo valstybinių lėšų. 

Tokios veiklos esminė šerdis – sportininkai (-kės) ir jų treneriai. Šios dualistinės veiklos 

esminiai komponentai: pačio individo ugdymas ir varžybinės veiklos organizavimas. Norint, 

kad tokia veikla būtų pakankamai tvirta, reikia šias puses pastoviai stiprinti finansiniais 

resursais. 

Lietuvos golfo federacijos galimybės, numatytos strategijos realizavimo laikotarpiui, 

remiasi šiais esminiais įsipareigojimais: 

1. Iki 2020 m. finansavimas turi pastoviai didėti. 

2. Piniginės lėšos, pradedant 2016 m., turi išaugti po 10 procentų per metus.  

3. Privaloma įsteigti naujus etatus, numatytus Lietuvos golfo federacijos strateginėje valdymo 

struktūroje. 

4. Turi būti numatytos lėšos žaidėjų, trenerių ir teisėjų rengimo programų vystymui. 

5. Turi būti numatytos lėšos populiarinanti golfo sportą įvairiuose segmentuose; 

6. Kiekvienais metais turi būti numatytas tam tikras infliacijos dydis, darantis įtaką 

realizuojamų programų kokybei. 
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3 pav. LGF organizacinė struktūra 

LGF visuotinis narių susirinkimas 
 

Golfo klubas „Elnias“  VšĮ „Europos golfo vaikų akademija“ 

Golfo teisėjų asociacija  UAB „National Golf Resort“ 

Golfo trenerių asociacija  Golfo jaunimo klubas „Svingas“ 

Golfo žaidėjų asociacija  UAB „Villon“ 

VšĮ „Vilkės golfo klubas“  Asociacija PGA LTU 

UAB „Sostinių golfas“           

 

 

UAB „Sostinių golfas“ 

 

 

 

 

 

Prezidentas 

Valdyba 

Rymantas Juozaitis  Kazimieras Musteikis 

Jonas Bložė   Pierre Norgren 

Mindaugas Glinskis  Linas Pajeda 

Arūnas Kuraitis 
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