STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2020-2022 m.
MISIJA
Ugdyti visapusiškai intelektualiai, doroviškai, pilietiškai darnią asmenybę, lavinti
individualių sportinių specifinių gebėjimų Lietuvos jaunuomenę, gebančią tinkamai
atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose.

VIZIJA
Jaunuomenės edukacija (rankinis – priemonė ugdyti asmenybę).
Penki klasteriai:
➢ SVEIKATA – visapusiškai išlavintas, harmoningas kūnas;
➢ ASMENYBĖ – šalies patriotas, pilietiškas, siekiantis tikslo išsilavinęs;
➢ MEISTRIŠKUMAS – siekti dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, visų amžiaus grupių
pasaulio ir Europos čempionatuose;
➢ SOCIALINĖ MISIJA – komunikbilus, bedradarbiaujantis, pajėgus spręsti aplinko
iššūkius, gebantis greitai priimti sprendimus;
➢ VERSLAS – infrostruktūra, klubų vadyba, lygos, verslo produktas

VERTYBĖS
➢ STIPRIOS ASMENYBĖS UGDYMAS, SAVIUGDOS SKATINIMAS
➢ RANKININKŲ MEISTRIŠKUMAS
➢ ŠALIES REPREZENTACIJA
➢ PATRIOTIZMO UGDYMAS
➢ SVEIKO GYVENIMO BŪDO PROPAGAVIMAS
➢ LAISVALAIKIO UŽIMTUMAS
➢ PREVENCIJA – užimtumas
➢ SOCIALINĖ MISIJA – bendravimas ir bendradarbiavimas
➢ INFRASTRUKTŪRA
➢ VERSLO PRODUKTAS

VIDINĖS IR IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
Bendroji SWOT (SSGG) analizė:
STIPRYBĖS (vidinė aplinka)

•

•
•
•
•
•
•

Šlovinga rankinio istorija ir praeities
pasiekimai (4 olimpinių žaidynių
aukso medaliai, 3 pasaulio čempionai,
klubinės komandos 4 kartus laimėjo
Europos taurę);
Rankinis plėtojamas 19 sporto
(mokyklų/centrų) regionų;
Sporto
bazės
tarptautinėms
varžyboms vykdyti (daug ir geros
būklės);
Įsteigtos sporto gimnazijos Šiauliuose
ir Panevėžyje;
Rankinis populiarus regionuose;
Optimali Lietuvos rankinio varžybų
sistema, skatinanti įvairaus amžiaus ir
meistriškumo rankininkų tobulėjimą;
Kompetentingi žmogiškieji istekliai.

GALIMYBĖS (išorinė aplinka)

•

•
•
•
•
•

Tarptautinių varžybų organizavimo
plėtra ir rankininkų meistriškumo
didinimas bendradarbiaujant su kitų
šalių rankinio federacijomis (kitomis
organizacijomis);
Rankinio seminarų ir projektų
vykdymas, jų viešinimas; EHF RINK
konvencija
Talentų stovyklų ir akademijų
organizavimas Lietuvoje;
Rankinis darželiuose;
LRF VK narių įtraukimas į rankinio
sporto šakos plėtrą ir vystymą
(rankinio bendruomenes įtraukimas)
Salygų sudarymas profesionalioms
komandoms kurti

SILPNYBĖS (vidinė aplinka)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nėra profesionalių klubų;
Nešiuolaikiška rankinio lygų veikla;
Elito klasės rankininkų neturėjimas;
pasiekimų šių dienų tarptautinėje
arenoje trūkumas;
Nesukurta šiuolaikiška rankininkų
daugiamečio treniravimo programa;
Nešiuolaikiška
treniravimo
infrastruktūra;
Mažėjanti rankinio geografija ir
mažėjantis
rankinį
žaidžiančių
moksleivių skaičius;
Rankinis nėra mokyklų kūno kultūros
pamokų programose;
Mažėjantis rankinio populiarumas
aukštosiose mokyklos;
Prarastas žinomumas;
Aktyvių rankinio ekspertų stygius.

GRĖSMĖS (išorinė aplinka)

•
•
•
•
•
•
•
•

Mažėjantis
sportuojančių
vaikų
skaičius;
Mažėjantis rankinio žinomumas ir
sirgalių bei žiūrovų skaičiaus
nykimas;
Sporto klasių panaikinimas kai
kuriuose regionuose;
Trenerių stagnacija;
Prioritetines sporto šakos statuso
praradimas;
žmogiškųjų
išteklių
neturėjimas
tradiciniuose rankinio regionuose;
Grėsmė prarasti jaunus specialistus ir
perspektyvius rankininkus, jiems
išvykus atstovauti kitų šalių rinktines;
Praradimas sportininkų, paruoštų
sporto gimnazijose

STRATEGINIAI TIKSLAI:
➢ vykdant valstybės suteiktą misiją – formuoti šalies teigiamą įvaizdį – rengti didelio
meistriškumo rankininkus, kurie galėtų sėkmingai atstovauti Lietuvai olimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatų finaliniuose etapuose

➢ žaidžiant rankinį padėti spręsti Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo problemą,
gerinti jų sveikatingumą ir fizinį parengtumą, sudaryti galimybę turiningam
laisvalaikiui

➢ įgyvendinti: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos edukacinę vaikų ir paauglių olimpinio
ugdymo programą, propaguoti olimpinio švietimo idėjas; Švietimo ir mokslo
ministerijos ,,Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos projektą” – mažinti
nusikalstamumą bei žalingų įpročių plitimą

RANKINIO PLĖTROS TIKSLAS
Tapti tarp Lietuvos trijų populiariausių sportinių žaidimų federacijų/sporto šakų.

UŽDAVINIAI
1. Vienai rinktinei dalyvauti 2024 m. Olimpinių žaidynių atrankos grupių varžybose.
2. Sukurti Lietuvos didelio meistriškumo rankininkų rengimo struktūrą ir įgyvendinti
rinktinių rengimo koncepciją.
3. Sukurti rankininkų daugiamečio treniravimo programą sporto mokykloms ir klubams.
4. Pasiekti, kad rankinio sporto šaka būtų privaloma kūno kultūros priemonė. Plėtoti
rankinį švietimo mokymo įstaigose.
5. Įgyvendinti Lietuvos rankinio trenerių licencijavimą pagal EHF RINCK konvencijos
reikalavimus.
6. Sukurti rankinio sporto šakos verslo produktą.
7. Siekti kiekvienais metais Lietuvoje vykdyti oficialias tarptautines rankinio varžybas.

LIETUVOS RANKINIO PLĖTROS METMENYS
(Lietuvos rankinio federacijos (LRF) veiklos kryptys)

RANKINIS

Atstovauti Lietuvai Europos,
pasaulio
čempionatuose,
olimpinėse
žaidynėse,
oficialiose
tarptautinėse
varžybose.
Vadinasi – vykdyti valstybės
suteiktą misiją: atstovaujant
formuoti šalies įvaizdį.
Vykdytojai: šalies rinktinės ir
klubinės komandos.
LRF veiklos prioritetas:
rūpintis šalies rinktinių ir
klubinių
komandų
rengimuisi ir dalyvavimu.
Vyrautų
griežta
gabių
rankiniui
sportininkų
atranka,
kryptingas
ir
profesionalus jų rengimas.
Grėsmė – LRF rūpinantis tik
elito rankininkais, rankinį
žaistų
tik
didelio
meistriškumo
sportininkai
(tačiau jais tapti gali tik
nedidelė
dalis
rankinį
žaidžiančių žaidėjų).

Sveikatingumo – rankinis
žaidžiamas siekiant gerinti
įvairaus amžiaus žmonių
fizinį aktyumą.

Pramogų verslo produktas?

Produktas gali būti:
Lietuvos rinktinių
sportiniai
rezultatai.
2.
Rankinis
kaip
sveikatingumo ir
užimtumo
priemonė.
Abiem atvejais tai būtų ir
laisvalaikio
verslo
produktas.
1.

Užimtumo
–

prevencinė
priemonė
ir
laisvalaikis vaikams
bei paaugliams;
–
laisvalaikis
vyresnio amžiaus
žmonėms.
LRF veiklos prioritetas:
masiniai rankinio renginiai,
skirti minėtiems tikslams
įgyvendinti.
Sportiniai rezultatai nebūtų
aktualūs?
Grėsmė
–
Lietuvos
rinktinėms
ir
klubams
nepasiekus
sportinių
rezultatų, mažės ir galimybės
populiarinti rankinį, vis
mažiau žmonių žais rankinį.

LRF veiklos kryptys – visos trys, kurios turėtų būti plėtojamos sinerginiu principu!

LIETUVOS RANKININKŲ RENGIMO MODELIS
Ugdymo pakopos

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

6-8

9-16

16-19

Supažindinimas

Misija

Didelio meistriškumo

19+

Talentų atranka

MINI rankinis
Mokymas mokintis (Learning to
Train Stage)

(Training to Compete Stage)

Rengimo kryptys
(Training to Train Stage)

Pagrindinis (Fundamental
stage)

Treniravimosi
amžius

1

2

3

(Training to Win Stage)
4

5

6

7

8

9

Regioninės

Rinktinės

10

11

12

U16

13

U18

14

15

16

17

18

19

20

21+

NAC. RINKTINĖ

U20

Centralizuoto
rengimo grupės

Sporto gimnazija
Rankininkų
rengimo
institucijos

KLUBAS

KLUBAS, AKADEMIJA

SPORTO MOKYKLA
Sportinės klasės
Švietimo mokymo
įstaigos
Amžius

Darželis
iki 3

4

Pradinė mokykla
5

6

7

8

9

10

Vidurinė mokykla
11

12

13

14

15

Universitetas
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27+

RANKINIO TALENTŲ PAIEŠKA IR UGDYMAS
Rankinis nėra masinis sportas Lietuvoje, todėl norint siekti aukštų rezultatų yra
reikalinga kuo anksčiau atrinkti gabiausius jaunuosius rankininkus ir suteikti jiems geriausias
sąlygas treniruotis bei motyvuoti tobulėti. Tuo tikslu Lietuvos rankinio federacija jaunųjų
rankinio talentų paiešką ir ugdymą vykdo keliais etapais:
1) vienadienės regioninių rinktinių stovyklos ir regioninių rinktinių turyrai (1314 m. rankininkams);
2) talentų stovyklos gabiausiems ir talentingiausiems rankininkams bei
rankininkėms (15-16 metų rankininkams), pasikviečiant geriausius Lietuvos
ir užsienio trenerius bei žinomiausius Lietuvos rankininkus ir rankininkes;
3) sportinių klasių savivaldybėse ir rankininkų grupių Lietuvos sporto
gimnazijose formavimas;
4) Lietuvos jaunučių jaunių, jaunimo rinktinių formavimas, rengimas ir
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 čempionatuose.

NR
U20
U18
U16
Talentų stovyklos
Regioninių rinktinių stovyklos, turnyrai

