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KERLINGAS LIETUVOJE
SPORTO ŠAKOS VIZIJA
2018-2022
Vykdant programą siekiama užtikrinti ir plėtoti Kerlingo sportą Lietuvoje. Pagal finansines
galimybes bus numatytos jaunimo ir suaugusių varžybos, mėgėjų kerlingo sporto masiniai renginiai.
Plėtoti aukšto sportinio meistriškumo renginius (treniruotes, miestų pirmenybes, tarptautinius
turnyrus, čempionatus, sporto stovyklas), sudarant geriausias sąlygas sportininkams ir mėgėjams
užsiiminėti kerlingo sportu. Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir sporto federacijų veikloje plėtoti
bendradarbiavimo sporto srityje ryšius su kitais šalies ir užsienio miestais. Išlaikyti senas kerlingo
sporto tradicijas, formuoti teigiamą įvaizdį. Norint, kad kerlingo sportas taptų svarbiu kiekvieno
šalies gyventojo poreikiu, ir toliau reikia skatinti sportuoti, rūpintis jų fiziniu pajėgumu, sveikata,
aktyviu poilsiu, siekti kuo daugiau žmonių įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas.
Sudaryti kuo geresnes sąlygas ir visokeriopai skatinti suaugusių fizinį aktyvumą.
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1. VIZIJA, VERTYBĖS 2018-2022
1. Kerlingo sporto šakos plėtojimas Lietuvoje kūno kultūros ir sporto sudedamoji dalis.
2. Aprūpinti Lietuvos pagrindinius sporto centrus kerligo sporto inventoriumi.
3. Pasiekti efektyvų sportininkų paruošimą svarbiausioms šalies varžyboms.
4. Kerlingo sporto šakos populiarinimas neįgaliųjų žmonių grupėse.
5. Nacionalinių kerlingo čempionatų pravedimas.
6. Daugiau organizuoti tarptautinių kerlingo turnyrų Lietuvoje.
7. Materialinės ir techninės bazės tobulinimas.
8. Sąžininga konkurencija, atvira bendruomenė.
9. Jaunimo ir moksleivių kerlingo sportininkų paruošimas, užtikrinant ateities sportininkų rezervą.
10. Kerlingo sporto šakos populiarinimas įtraukiant sportą į “Sportas visiems” programas.
11. Naujų rungčių regionuose populiarinimas “Bavariškas akmenslydis”.
12. Grindų kerlingas pradinių mokyklų kūno kultūros pamokose.
13. Kerlingas - viena populiariausių žiemos sporto šakų Lietuvoje.
MISIJA
1. Sukurti galimybę mėgautis kerlingo sportu visiems Lietuvos žmonėms.
2. Puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias.
3. Diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti.
4. Ieškoti talentingų sportininkų.
5. Rengti kerlingo sporto šakų sportininkus miestų, rajonų, ir šalies rinktinėms.
6. Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms, sporto klubams metodinę ir organizacinę paramą
kerlingo sporto vystymui.
TIKSLAS
1. Skatinti vaikų ir suaugusiųjų susidomėjimą kerlingo sportu, ieškoti talentingų sportininkų, rengti
sportininkus galinčius deramai atstovauti čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto
renginiuose.
2. Populiarinant kerlingo sportą bendradarbiauti su Lietuvos miestų savivaldybėmis. Įgyvendinti
programą - Kerlingo sportas viena iš kūno kultūros ir sporto sudedamoji dalis naudojant “Grindų
kerlingas” programą. Sudaryti sąlygas, kurios padėtų tiek mėgėjams tiek sportininkams tiek
treneriams pasiekti gerų rezultatų tarptautiniame lygmenyje.
3. Talentų paieška kerlingo sportui, ir talentą turintiems sportininkams užtikrintas finansinis
aprūpinimas ir skatinimas dalyvavimui didelio našumo programose atitinkamuose lygmenyse.
4. Sumažinti kerlingo sportininkų nuosavų lėšų išlaidas aukščiau išvardintiems veiksmams.
5. Kerlingas viena masiškiausių ir populiariausia Lietuvoje žiemos sporto šaka.
PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS IR PLĖTOJIMO PLANAI
1. Sportinis kerlingas (sezoninis treniruočių procesas, MTS, rezultatų siekimas).
2. Pramoginis kerlingas „sportas visiems“ (pajamos, kerlingo populiarinimas).
3. vaikų, jaunimo kerlingas (talentų atpažinimas, ateities sportininkų ugdymas, ateities kerlingo
rinktinės užtikrinimas).
4. Grindų kerlingas - populiarinti kerlingo sportą pradinėse gimnazijos, šventėse, renginių metu.
5. Aukštas meistriškumas per masiškumą.
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6. Specializuotų kerlingo arenų projekto įgyvendinimas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Lazdijai kiti
miestai).
ARTIMIAUSI TIKSLAI 2018-2022
1. Iki 2022 metų įgyvendinti “Grindų kerlingas” - pradinėms klasėms programa. Aprūpinti dalį
mokymo įstaigų grindų kerlingo inventoriumi. Organizuoti grindų kerlingo respublikines varžybas.
2. Užtikrinti pilną Lietuvos sportininkų finansinį, medicininės, fizinės ir psichologinės priežiūros,
palaikymą ruošiantis Europos ir pasaulio čempionatams. Sudaryti sąlygas sistemingai treniruotis
kerlingo sporto centruose.
3. Dalyvauti pasaulio taurės varžybose.
4. Sudaryti sutartis su patyrusiais rinktinių treneriais.
5. Įsitvirtinti Europos 10 (dešimtuke) vyrai, moterys.
6. Pasaulio čempionate 10 (dešimtuke) neįgalieji.
7. Pasaulio 16 (šešioliktuke) mišrių dvejetai.
8. Rengti tarptautinius renginius Lietuvoje.
9. Turėti nuolatinius atstovus WCF kongrese ir LTOK vykdomajame komitete.
PASAULIO (WCF) IR EUROPOS (ECF) KERLINGO FEDERACIJŲ RENGINIAI
Pasaulio kerlingo federacijos (WCF) nariai nuo 2006 metų.
Pasaulio vyrų kerlingo čempionatas.
Pasaulio moterų kerlingo čempionatas.
Europos vyrų kerlingo čempionatas.
Europos moterų kerlingo čempionatas.
Pasaulio mišrių komandų kerlingo čempionatas.
Pasaulio mišrių dvejetų kerlingo čempionatas.
Pasaulio jaunimo kerlingo čempionatas.
Jaunimo Olimpinis festivalis.
Pasaulio senjorų kerlingo čempionatas.
Pasaulio neįgaliųjų (vėžimėlininkų) kerlingo čempionatas.
MOKYMAI
Kiekvienais metais naudotis WCF mokymo stovyklomis:
Tarptautiniai kerlingo trenerio paruošimo kursai- Fussen (Vokietija). Finansuoja WCF.
Tarptautiniai ledo paruošėjų kursai – Fussen (Vokietija).
Tarptautinė kerlingo sporto stovykla jaunimui – Fusen (Vokietija).
Tarptautinė kerlingo sporto stovykla suaugusiems Praha (Čekijos Respublika).
SPORTO CENTRAI, MATERIALINĖ BAZĖ
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių „Akropolio“, Vilniaus pramogų ledo arenos. Paruoštos
aikštelės mokomajam kerlingui. Aprūpinta reikalinga kerlingui įranga. Siekti užtikrinti rezultatus
siekiančių sportininkų pasirengimą kerlingo sporto centruose.

LKA generalinis sekretorius
PUSLAPIS 3 - 3

Vygantas Zalieckas
LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA

