Valstybės biudžeto
lėšų skyrimo,
naudojimo ir
atsiskaitymo už
panaudotas lėšas
tvarkos aprašo
5 priedas

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)
2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos rankinio federacija, Aušros g. 42, LT-44158 Kaunas, +370 37 244876, info@rankinis.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190733284
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

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

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Tikslas: sudaryti įvairių amžių vyrų ir moterų
Lietuvos rankinio rinktinėms lygias ar
panašias – adekvačias užsienio šalių galimybes rengtis ir atstovaujant Lietuvai
lygiaverčiai varžytis su užsienio šalių
rinktinėmis Europos bei pasaulio
čempionatuose
Uždaviniai:
1. Užtikrinti tinkamą ir visapusišką Lietuvos
įvairių amžių vyrų ir moterų rinktinių narių
atranką bei pasirengimą
2. Užtikrinti Lietuvos įvairių amžių vyrų ir
moterų rinktinių dalyvavimą ir tinkamą
atstovavimą Europos ir pasaulio
čempionatuose
3.
...
Priemonės:
1.1. Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės
pasirengimas ir dalyvavimas 2020 m. Europos
ir 2021 m. pasaulio čempionatų atrankos
varžybose
1.2. Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės
pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. pasaulio
čempionato atkrintamosiose ir 2020 m.
1 Europos čempionato atrankos varžybose
1.3. Lietuvos merginų U19 rinktinės
pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. Europos
jaunimo čempionate
1.4 Lietuvos merginų U17 rinktinės
pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. Europos
jaunių čempionate

55000.00
20000.00

LTOK, rėmėjai

75000.00

40000.00
15000.00

LTOK, rėmėjai

55000.00

25000.00
10000.00

Rėmėjai

35000.00

22000.00
10000.00

Rėmėjai

32000.00

Surengti 4-5 MTS; 23 vieta EČ atrankos 2
etape; 1-2 vieta PČ
atrankos grupėje
Surengti 3-4 MTS; 3
vieta EČ atrankos 2 etape;
1-2 vieta PČ atrankos
grupėje
Surengti 3 MTS;
vieta EČ antrame
divizione;

1-3

Surengti 3 MTS;
vieta EČ antrame
divizione;

3-6

1.5 Lietuvos merginų U15 rinktinės
pasirengimas 2020 m. Europos OPEN
jaunučių čempionatui
1.6 Lietuvos vaikinų U17 rinktinės
pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. Europos
OPEN jaunių čempionate
1.7 Lietuvos vaikinų U15 rinktinės
pasirengimas 2021 m. Europos OPEN
jaunučių čempionatui
1.8 Lietuvos moterų paplūdimio rankinio
rinktinės pasirengimas 2020 m. Europos
čempionatui
1.9 Lietuvos merginų U17 paplūdimio
rankinio rinktinės pasirengimas ir dalyvavimas
2019 m. Europos jaunių čempionate
1.10 Lietuvos vaikinų U17 paplūdimio
rankinio rinktinės pasirengimas ir dalyvavimas
2019 m. Europos jaunių čempionate

2000.00

Priemonės:

2

Rėmėjai

5000.00

15000.00
7000.00

Rėmėjai, klubai

22000.00

2000.00

Rėmėjai

5000.00
Surengti 2-3 MTS ir
dalyvauti 1-2 turnyruose;

4000.00
2000.00

Rėmėjai, klubai

6000.00

10000.00
4000.00
10000.00

Rėmėjai

4000.00

14000.00
14000.00

Rėmėjai

187000.00

76000.00

Surengti 2-3 MTS ir
dalyvauti Europos Open
čempionate, užimti 13-16
vietą;
Surengti 2 MTS ir
dalyvauti 1-2 turnyruose;

3000.00

Viso:
Tikslas: užtikrinti sklandų įvairaus amžiaus
grupių Lietuvos rankinio čempionatų vyksmą
Uždaviniai:
1. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos vyrų ir
moterų rankinio čempionatus
2. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos jaunimo,
jaunių, jaunučių ir vaikų vaikinų bei merginų
rankinio čempionatus
3. Organizuoti ir vykdyti įvairaus amžiaus
grupių Lietuvos paplūdimio rankinio
čempionatus

Surengti 2 MTS ir
dalyvauti 1-2 turnyruose;

3000.00

263000.00

Surengti 1-2 MTS; 1215 vieta EČ finaliniame
etape
Surengti 1-2 MTS; 1215 vieta EČ finaliniame
etape

1.1. Lietuvos vyrų rankinio čempionato I lyga

2500.00

1.2. Lietuvos moterų čempionato aukščiausia
2 lyga

2000.00

1.3. Lietuvos moterų čempionato I lyga

1500.00

1.4. Lietuvos jaunimo U19 vaikinų ir merginų
čempionatas
1.5. Lietuvos jaunių U17 vaikinų ir merginų
čempionatas

750.00
750.00

1.6. Lietuvos jaunučių U15 vaikinų ir merginų
čempionatas

750.00

1.7. Lietuvos vaikų U11,U12, U13 berniukų ir
mergaičių čempionatas

660.00

4500.00
250.00
250.00

240.00
490.00
600.00
Viso:

3

6500.00

250.00

1.8. Lietuvos minirankinio U8, U9, U10
čempionatas
1.9. Lietuvos paplūdimio rankinio
čempionatas
Tikslas: organizuoti ir užtikrinti specializuotų
rankinio grupių treniruočių procesą
Uždaviniai:
1. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą
Šiaulių sporto gimnazijos rankinio grupėse
2. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto
gimnazijos rankinio grupėse
3. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą
Vilniaus Ozo gimnazijos rankinio grupėse

12000.00

10000.00

110.00
400.00
24500.00

rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
LMNŠC,
mokesčiai
rėmėjai,
LMNŠC,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai
rėmėjai,
mokesčiai

18000.00
10000.00
8000.00
2000.00
2000.00

200-240 rankininkų; 90-100
rungtynių
90-100 rankininkių; 30-40
rungtynių
160+180 rankininkių; 50-60
rungtynių
240-280 dalyvių; 60-80
rungtynių
320-360 dalyvių; 100-120
rungtynių
360-400 dalyvių; 120-140
rungtynių

2000.00
850-900 dalyvių; 200-250
rungtynių

1500.00
1500.00
3000.00
48000.00

280-300 dalyvių; 80-100
rungtynių
100-120 dalyvių; 30-40
rungtynių

4. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą
Garliavos rankinio merginų sportinėje klasėje.
5. Organizuoti rankinio talentų stovyklas
3 6. Organizuoti regioninių rinktinių stovyklas
Priemonės:
1.1. 2003-2004 g.m. mergaičių grupė ŠSG

3000.00

1.2. 2000-2002 g.m. vaikinų grupė PRSSG

3000.00

1.3. 2000-2001 g.m. merginų grupė VOG

3000.00

7000.00
12000.00

9000.00
1.4. 2002 g.m. merginų sportinė klasė
Garliavoje

16000.00

1.5. 16-19 m. rankininkų ir rankininkių talentų
stovyklos
1.6. 14-15 m. regioninių rinktinių stovyklos

3000.00
Viso:

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

Tikslas: organizuoti rankinio trenerių, teisėjų,
sporto vadybininkų, kineziterapeutų ir kt.
specialistų kvalifikacijos kėlimą
Uždaviniai:
1. Organizuoti trenerių kursus.
2. Organziuoti teisėjų seminarus
3 3. Organizuoti sporto medicinos seminarus
...
Priemonės:

3000.00
31000.00

16000.00
1000.00
1500.00
46500.00

ŠMM, rėmėjai
ŠMM, rėmėjai

ŠMM, rėmėjai
Kauno rajono
savivaldybė,
rėmėjai, KKSRF
LTOK, KKRSF,
rėmėjai
KKSRF, rėmėjai

10000.00
15000.00

13-14 mergaičių; 200
treniruuočių; 30-40 rungtynių
14-16 vaikinų; 250
treniruočių; 40 rungtynių
10-12 vaikinų ir merginų; 250
treniruočių; 40 rungtynių

12000.00
32000.00
4000.00
4500.00
77500.00

10-12 merginų; 220
treniruočių; 30-40 rungtynių
40 dalyvių; 2 MTS
90-120 dalyvių; 8 MTS

3

1.1. Trenerių kursai

3000.00

1.2. Teisėjų seminarai

1000.00

1.3. Sporto medicinos seminarai

1500.00
Viso:

5500.00

3000.00
1000.00
1500.00
5500.00

TOK Solidarity,
KKSRF, EHF
SMART

2-3 trenerių seminarai

6000.00
2000.00

KKSRF
Antidopingo
agentūra, LTOK

3000.00
11000.00

1-2 teisėjų seminarai
1-2 sporto medicinos
seminarai

…
Iš viso:

233500.00

152500.00

0.00

399500.00

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Rankinis nėra masinis sportas Lietuvoje, todėl norint siekti aukštų rezultatų yra reikalinga kuo anksčiau atrinkti gabiausius jaunuosius rankininkus ir suteikti jiems geriausias sąlygas treniruotis be
tobulėti. Tuo tikslu Lietuvos rankinio federacija jaunųjų rankinio talentų paiešką ir ugdymą vykdo keliais etapais: 1) vienadienės regioninių rinktinių stovyklos ir regioninių rinktinių turyrai (14-1
rankininkams); 2) vasaros talentų stovyklos gabiausiems ir talentingiausiems rankininkams bei rankininkėms (16-18 metų rankininkams), pasikviečiant geriausius Lietuvos ir užsienio trenerius be
Lietuvos rankininkus ir rankininkes; 3) sportinių klasių savivaldybėse ir rankininkų grupių Lietuvos sporto gimnazijose formavimas; 4) Lietuvos jaunučių jaunių, jaunimo rinktinių formavimas, r
dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose (16-21 m. rankininkai); 5) Lietuvos klubų ir nacionalinių moterų bei vyrų rinktinių formavimas, rengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čem
LRF šiuo metu yra suformavusi net 8 įvairaus amžiaus rankinio rinktines bei 3 paplūdimio rankinio rinktines. Iš viso Europos ir pasaulio čempionatuose 2019 metais planuoja dalyvauti 7 Lietuvo
rinktinės nuo 17 metų amžiaus iki suaugusiųjų. Kad užtikrinti reikiamą rungtynių skaičių rankininkų tobulėjimui, būtina tinkamai organizuoti įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatus. Ugd
meistriškumo rankininkus reikalingas nuolatinis rankinio trenerių, sporto medikų, teisėjų, vadybininkų ir kitų specialistų tobulėjimas. Todėl LRF numačiusi organizuoti kursus, pasikviečiant spe
užsienio. Siekiant populiarinti rankinį Lietuvos rankinio federacija organizuos 2019 m. Europos merginų U19 jaunimo čempionatą. Ppalūdimio rankinis yra tarp sporto šakų kandidačių į 2024 m.
žaidynių programą, todėl šiemet jau turėsime tris paplūdimio rankinio rinktines, iš kurių dvi dalyvaus Europos jaunių U17 čempionate.

Pareiškėjo vardu:
Generalinis sekretorius
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

Miglius Astrauskas
(parašas)

(vardas, pavardė)

eniruotis bei motyvuoti
uryrai (14-15 m.
trenerius bei žinomiausius
mavimas, rengimas ir
asaulio čempionatuose.
ti 7 Lietuvos rankinio
natus. Ugdant didelio
iečiant specialistus iš
ų į 2024 m. Olimpinių

