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I. SPORTINĖ VEIKLA 

1. Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė: 

 Pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. pasaulio vyrų rankinio čempionato 

atrankoje.  

 Pasirengimas ir dalyvavimas 2020 m. Europos vyrų rankinio čempionato 

atrankoje; 

 Pasirengimas ir dalyvavimas 2018 m. pasaulio studentų čempionate 

Portugalijoje. 

 

2. Lietuvos nacionalinė moterų rinktinė: 
 Pasirengimas ir dalyvavimas 2018 m. Europos vyrų rankinio čempionato 

atrankoje 

  Pasirengimas ir dalyvavimas 2019 m. pasaulio moterų vyrų rankinio čempionato 

atrankoje. 

 

3. Lietuvos jaunimo  (g. 1998 m.) vaikinų rinktinė: 
 Pasirengimas dalyvauti 2018 m. Europos jaunimo U20 čempionate 

 

4. Lietuvos jaunimo (g. 1998 m.) merginų rinktinė: 

 Pasirengimas ir dalyvavimas 2018 m. pasaulio jaunimo U20 čempionato 

atrankoje Islandijoje 
 

5. Lietuvos jaunių (g. 2000 m.) vaikinų rinktinė: 
 Pasirengimas ir dalyvavimas 2018 m. Europos jaunių U18 čempionate 

 

6. Lietuvos jaunių (g. 2000 m.) merginų rinktinė: 
 Pasirengimas dalyvauti 2019 m. Europos jaunimo U20 merginų čempionate 

Klaipėdoje 

 

7. Lietuvos jaunučių (g. 2002 m.) merginų rinktinė: 
 Pasirengimas ir dalyvavimas dalyvauti 2018 m. Europos Open jaunučių U16 

čempionate Švedijoje 

 

8. Lietuvos jaunučių (g. 2002 m.) vaikinų rinktinė: 
 Pasirengimas ir dalyvauti 2019 m. Europos Open jaunučių čempionate Švedijoje 

 

9. Lietuvos jaunių (g. 2000 m.) merginų paplūdimio rankinio rinktinė: 
 Pasirengimas ir dalyvavimas 201ū m. Europos jaunių U18 merginų paplūdimio 

rankinio čempionate Juodkalnijoje 



II. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 
1. Lietuvos moterų rankinio čempionato organizavimas. 
 Spalio – gruodžio mėn. (moterys) 

 

2. Lietuvos Taurės varžybų organizavimas. 
 Sausio – vasario mėn., spalio – gruodžio mėn. (vyrai, moterys) 

 

3. Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų organizavimas. 
 Sausio – birželio mėn., rugsėjo – gruodžio mėn. (U19, U17, U15, U13, U12, U11 merginos 
 ir vaikinai) 

 

4. Lietuvos jaunimo ir jaunių Taurės varžybų organizavimas. 
 Sausio – vasario mėn., spalio – gruodžio mėn. (U18, U16 vaikinai ir U16 merginos) 

 

5. Lietuvos Supertaurės rungtynių organizavimas 
 Rugsėjo mėn. (Vyrai, moterys) 

 

6. Lietuvos mini rankinio pirmenybių organizavimas. 
 Sausio – birželio mėn., spalio – gruodžio mėn. (U10, U9, U8 berniukai ir mergaitės) 

 

7. Lietuvos paplūdimio rankinio čempionato organizavimas. 
 Liepos -  rugpjūčio mėn. (Vyrai, moterys, jauniai, vaikai) 

 

8. Lietuvos čempionato vyrų ir moterų I lygos varžybų organizavimas. 
 Sausio – vasario mėn., spalio – gruodžio mėn. (Vyrai, moterys) 

 

9. Sporto gimnazijų ir sportinių klasių grupių formavimas. 
a. 2000-01 g.m. merginos Vilniaus sporto gimnazijoje; 

b. 2002 g.m. merginos sportinėje klasėje Garliavos J.Lukšos gimnazijoje; 

c. 2003-2004 g.m. merginos Šiaulių sporto gimnazijoje; 

d. 2000 – 2002 g.m. vaikinai Panevėžio sporto gimnazijoje. 

e. 2003-2004 g.m. vaikinai Šiaulių sporto gimnazijoje; 

 

10. LRF metinė konferencija. 
 Balandžio 26 d., Kaunas 

 

11. LRF Vykdomojo komiteto posėdžiai. 
 Ne rečiau, kaip kas du mėnesiai. 

 



III. METODINĖ VEIKLA 
 

1. Seminarai, trenerių kursai, talentų stovyklos 
1.1 IHF 3 lygio seminaras treneriams pagal OLYMPIC SOLIDARITY programą 

„13-18 metų amžiaus rankininkų treniravimo ypatumai (puolimas, 

planavimas)“  2018.06.15-19, Kaunas 

1.2 IHF 3 lygio seminaras treneriams pagal OLYMPIC SOLIDARITY programą 

„13-18 metų amžiaus rankininkų treniravimo ypatumai (gynyba, greitas 

puolimas, fizinis rengimas)“  2018.08.27-31, Klaipėda 

1.3 Talentų stovykla (merginos), seminaras treneriams „Lietuvos moterų 

rinktinės žaidimo ir treniravimo koncepcija“ 2018 m. birželis, Garliava 

1.4 Talentų stovykla (vaikinai), seminaras treneriams „Lietuvos vyrų 

rankinio rinktinės žaidimo koncepcija“ II dalis  2018 m. rugpjūtis, 

Klaipėda 

 

 

IV. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

1.     Atstovavimas EHF  
 EHF Prezidentų konferencija Zagrebas (Kroatija), 2018.01.26-27; 

 EHF Workshop‘as dėl 2020 m. Europos vyrų rankinio čempionato varžybų 

vykdymo Tronheimas (Norvegija), 2018.04.11-13 

 EHF Kongresas Glazgas (Škotija), 2018.06.19-20 

  

2. Dalyvavimas projektuose 

1.1 EHF SMART projektas “Play minihandball”; 

1.2 LTOK „Olympic solidarity“ trenerių kursai. 

 

  

V. ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA 

 
1. LRF 2018 m. biudžeto vykdymas 
 Visus metus 

2. LRF skolų valdymas 
 Visus metus 

3. Skolų LRF išieškojimas 
 Visus metus 

4.  LRF 2019 m. biudžeto projekto parengimas 
 Gruodžio mėn. 


