Forma patvirtinta
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mi
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos golfo federacija, Olimpiečių g. 1-55, Vilnius, +370 657 44653, info@golfofederacija.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

195735150
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
1.1. vienyti, jungti ir koordinuoti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti golfo sportą kaip Olimpinę sporto šaką, aktyvaus
laisvalaikio bei poilsio formą ir sveiko gyvenimo būdą Lietuvos Respublikoje;
1.2. bendradarbiauti su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis ir remiančiomis kūno kultūrą ir sportą;
1.3. rengti ir įgyvendinti ilgalaikę golfo sporto plėtros strategiją;
1.4. sudaryti metinį varžybų kalendorių ir kontroliuoti jo vykdymą;
1.5. kontroliuoti, kad visos golfo varžybos vyktų vadovaujantis Karališkojo ir senojo Šv. Andriejaus golfo klubo (R&A)
patvirtintomis golfo taisyklėmis, handikapo sistema ir kitais varžybų vykdymą reglamentuojančiais dokumentais;
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1.6. koordinuoti ir kontroliuoti handikapo sistemos ir golfo aikštynų vertinimo sistemos įgyvendinimą Lietuvoje;
1.7. organizuoti nacionalinius golfo čempionatus ir gavus leidimą rengti Lietuvoje tarptautines sporto golfo varžybas;
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų
poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimu
Priemonės
Priemonės
sporto inventoriaus, sporto
Priemonių
valstybės
i skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
įrangos ar tikslinės
įgyvendinimo
biudžeto lėšų nuosavų ir
skiriamų kitų
reikalinga
transporto priemonės*
terminai
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
lėšų šaltiniai
suma (Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Prisidėti prie Lietuvos golfo rinktinių
sportininkų pasiruošimo bei dalyvavimo
Uždaviniai:

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimu
Priemonės
Priemonės
sporto inventoriaus, sporto
Priemonių
valstybės
i skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
įrangos ar tikslinės
įgyvendinimo
biudžeto lėšų nuosavų ir
skiriamų kitų
reikalinga
transporto priemonės*
terminai
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
lėšų šaltiniai
suma (Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

1. Sudaryti sąlygas Lietuvos golfo rinktinių
sportininkams tobulintis ir ruoštis
čempionatams užsiėmimuose su treneriu
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,
Europos berniukų komandinio čempionato 2
divizione
Priemonės:
1.1. Grupinės rinktinių narių ir kandidatų
treniruotės su treneriu

18000.00

2000.00

20000.00

2021 m. sausio gruodžio mėn.

2.1. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai
Europos vyrų čempionate

2000.00

200.00

2200.00

2021 m.
birželio 23 - 26
dienos

2000.00

200.00

2200.00

2021 m. liepos
21-24 dienos

3000.00

300.00

3300.00

2021 m. liepos
21-24 dienos

2.2. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai
Europos moterų čempionate

2.3. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai
"European Young Masters" jaunimo
čempionate

1

Rėmėjų lėšos;
Tarptautinės
golfo
organizacijos
"R&A"
finansavimas;
Parama iš
LTOK;
Nuosavos LGF

1

Rėmėjų lėšos;
Tarptautinės
golfo
organizacijos
"R&A"
finansavimas;
Parama iš
LTOK;
Nuosavos LGF
biudžeto lėšos

2.4. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai
"European Men's Team Shield Championship"
čempionate

4000.00

500.00

4500.00

2021 m. liepos
28-31 dienos

4000.00

500.00

4500.00

2021 m. liepos
28-31 dienos

2.5. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokesčiai
"European Ladies Team Shield
Championship" čempionate

2.6. Kelionė, nakvynė, dalyvio mokestis
Europos berniukų komandinio čempionato 2
divizione

Viso:
Iš viso:

4000.00
37000.00
37000.00

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

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
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 rinktinių nariams ir
kandidatams grupinius užsiėmimus su treneriu. Tai leis kokybiškai ir kryptingai vykdyti
sportininkų tobulėjimo procesą. Taip pat Federacija deleguos ir užtikrins deleguotų žaidėjų
nuvykimą ir dalyvavimą svarbiausiuose Europos čempionatuose: Europos vyrų ir moterų
čempionatuose, "European Young Masters" jaunimo čempionate, "European Team Shield
Championship" vyrų ir moterų komandiniuose čempionatuose, Berniukų komandinio čempionato
2 divizione.

500.00
4200.00
4200.00

4500.00
41200.00
41200.00

2021 m. liepos
7 - 10 dienos

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

Česlav Okinčic

_________________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

Lietuvos
ir sporto ministro
r. V-

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Dalyvaujančių
sportininkų
skaičius - 20
dalyvių

Užimta vieta
čempionate - Top
100 iš 140 dalyvių.
Nakvynė - 5-6
naktys vienam
asmeniui, dalyvio
starto mokestis 350 Šveicarijos
frankų.
Užimta vieta
čempionate - Top
50 iš 140 dalyvių.
Nakvynė - 5-6
naktys vienam
asmeniui, dalyvio
starto mokestis 350 Šveicarijos
frankų.
Užimta vieta
čempionate aplenkti trečdalį
varžovų.
Apgyveninimas - 56 naktys 4
asmenims, dalyvio
starto mokestis 300 Šveicarijos
frankų.

Užimta vieta
čempionate - Top 6
vieta komandinėje
įskaitoje.
Apgyvendinimas 5-6 naktys 4
asmenims.
Komandos dalyvio
mokestis 600-800
Eur
organizuojančiai
asociacijai/golfo
aikštynui.
Užimta vieta
čempionate - Top 6
vieta komandinėje
įskaitoje.
Apgyvendinimas 5-6 naktys 4
asmenims.
Komandos dalyvio
mokestis 600-800
Eur
organizuojančiai
asociacijai/golfo
aikštynui.

Užimta vieta
čempionate - Top
64vieta
komandinėje
įskaitoje.
Apgyvendinimas 5-6 naktys 6
asmenims.
Komandos dalyvio
mokestis 600-800
Eur
organizuojančiai
asociacijai/golfo
aikštynui ir 1000
Eur Europos Golfo
Asociacijai.

