2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
1. Pareiškėjas:
Lietuvos Kerlingo Asociacija, Panerių g. 6 LT-01312 Vilnius, +37065900803,
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

295758520
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
3.1. LKA yra kerlingo sporto organizacija, vienijanti kerlingo profesionalus ir mėgėjus.
3.2. LKA yra viešųjų juridinių asmenų – LKA ir jam giminingų sporto šakų organizacijų sąjunga, kurios tikslas
nėra pelno siekimas.
3.3. LKA veiklos tikslas – tenkinti kerlingo visuomenės interesus, plėsti, remti, reguliuoti kerlingo veiklą Lietuvoje,
koordinuoti kerlingo sporto klubų ir kitų kerlingo sporto organizacijų, įstaigų veiklą, plėtoti ir populiarinti kerlingo
sporto šaką, koordinuoti ir plėtoti kerlingo ryšius, atstovauti ir ginti kerlingo narių teises bei teisėtus interesus, tiek
Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, rengti kerlingo sporto šakos plėtojimo programas, mokymus, treniruotes,
varžybas, renginius.
3.4. LKA savo veikloje laikosi ir siekia užtikrinti visuotinį ir nepriekaištingą lojalumo, garbingumo, sportinio
meistriškumo ir garbingo žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą.
3.5. LKA įgyvendindama savo tikslus, vykdo šią veiklą:
3.5.1. plečia, remia ir reguliuoja kerlingo veiklą Lietuvoje;
3.5.2. rengia kerlingo plėtojimo programas;
3.5.3. koordinuoja ir plėtoja LKA ryšius;
3.5.4. koordinuoja kerlingo sporto klubų, kitų kerlingo sporto organizacijų ar įstaigų veiklą, plėtojant ir
populiarinant kerlingo sporto šaką;
3.5.5. rengia ir organizuoja kerlingo mokymus, treniruotes, varžybas, renginius;
3.5.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių sporto klubais, federacijomis, asociacijomis ir kitomis
sportinėmis organizacijomis ir žinybomis;
3.5.7. rūpinasi kerlingo sportinės bazės plėtimu, inventoriaus, sportinės aprangos įsigijimu;
3.5.8. rūpinasi finansavimo šaltinių paieška;
3.5.9. atstovauja ir gina LKA narių teises bei teisėtus interesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
3.5.10 reklamuoja kerlingą.

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.

1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

2
Tikslas: Lietuvos kerlingo čempionatas
(LKČ) 2020, nacionalinės rinktinės.
Uždaviniai:
1. Organizuoti visų rungčių Lietuvos
kerlingo čempionatus.
2. Organizuoti rinktinių atranką 2020 vyrų,
jaunimo.
3. Vyrų, jaunimo rinktinių MTS.

Valstybės biudžeto
lėšomis planuojamos
įsigyti sporto bazės
priežiūros įrangos,
Prašoma
sporto inventoriaus, valstybės
sporto įrangos ar
biudžeto
tikslinės transporto lėšų suma
priemonės*
(Eur)
pavadinimas ir
planuojamas šio turto
naudojimo terminas
3

4

Priemonės
įgyvendini Priemonės Priemonės
mui
įgyvendini įgyvendini Priemonių
skiriamų
mui
mui
įgyvendini
nuosavų ir skiriamų reikalinga
mo
(ar) kitų
kitų lėšų suma (4+5) terminai
lėšų suma
šaltiniai
(Eur)
(Eur)

5

6

7

2000,00

Starto
mokesčiai,
LTOK ,
Nuosavos
lėšos

12000,00

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Priemonės:

1.1. Bazių nuoma LKČ

1

10000,00

2020.01-06

Dalyvaus 20
komandų.

1
1.2. Surengti rinktinių atranką dalyvavimui
2020 EČ ir PČ (vyrai, jaunimas). Bazių
nuoma.

6000,00

1.3. Rinktinių pasirengimas, dalyvavimas
kontrolinėse varžybose.

1.4. Sportinio inventoriaus įsigijmas
rinktinių nariams

Tikslas: Dalyvauti pasaulio ir Europos
čempionatuose
Uždaviniai:
1. Pasirengimas pasaulio ir europos
čempionatams
2. Dalyvauti Europos vyrų moterų
čempionatuose.

3. Dalyvauti mišrių dvejetų ir mišrių komandų
pasaulio čempionatuose
4. Dalyvauti pasaulio jaunimo kerlingo
čempionate.

5. Pasiruošimas ir dalyvavimas Bavariško
akmenslydžio pasaulio čempionate (vyrai,
jaunimas U-16)
Priemonės:

12000,00
Šluotelės (2 sezonai),
padeliai (1 varžybos),
batai (2 sezonai)
varžybinė apranga (1
sezonas)

3000,00

Starto
mokesčiai,
LTOK ,
Nuosavos
lėšos

3000,00

Nuosavos
lėšos

8000,00

2000,00

Viso: 36000,00

10000,00

Nuosavos
lėšos, LKA
klubai

9000,00

Surengtos 3-4 ių
dienų
kvalifikacinės
varžybos.
2020.01-09
Dalyvauja
kandidatai į vyrų,
jaunimo,
rinktines.

15000,00

4 rinktinės po dvi
2020.01-10
kontrolines
varžybas.

10000,00

4 rinktinės (26
asmenys)
aprūpintos
reikalingu
sportiniu
inventoriumi

46000,00

2020.05.09

1.1. Pasirengimas MTS

12000,00

3000,00

nuosavos
lėšos.

15000,00

2

1.2. Dalyvavimas Europos čempionate
(vyrai B grupė, moterys C, B).

20000,00

2000,00

Nuosavos
lėšos. LTOK

22000,00

1.3. Dalyvauti mišrių dvejetų MD
kvalifikacijoje 2021. Dalyvauti mišrių
komandų MIX čempionate

8000,00

1000,00

Nuosavos
lėšos. LTOK

9000,00

1.4. Dalyvauti pasaulio B grupės jaunimo
čempionate (vyrai, moterys)

1000,00

3000,00

LKA klubai,
nuosavos
lėšos ,
LTOK

8000,00

4000,00

2000,00

Nuosavos
lėšos, IFI,
LTOK

6000,00

Viso: 45000,00

11000,00

1.5 Dalyvauti bavariško akmenslydžuio
pasaulio čempionate U-16, vyrai.

Tikslas: Treniruočių procesas kerlingo
sportininkų pamainos parengimui.
Mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai.
Uždaviniai:
1. Sudaryti metų užsiėmimų tvarkaraščius,
išnuomoti bazes.
2. Teisėjų, sportininkų, trenerių
kvalifikacijos kėlimo kursai

60000,00

4 rinktinės po dvi
kontrolines
LKČ vyks
varžybas. 8
4 dienas
stovyklos 20
sportininkų
Moterys C
Moterys C laimėti
7d.
1-2 vietą, Vyrai B
Moterys B
15-18 vietą,
10d. Vyrai
Moterys B 15-18
B 10d.
MD užimti 1-4
2020.12vietas. Mix
2020.09užimti 15-20
vietas
vyrai 15-22 vieta,
2020.12
moterys 12-15
vieta
4 rinktinės (26
asmenys)
Gegužės
aprūpintos
spalio
reikalingu
mėnesiai
sportiniu
inventoriumi

3. Edukacinė programa mokykloms "grindų
kerlingas".
4. Suorganizuoti kasmetinį kūno kultūros
mokytojų ir trenerių seminarą
Priemonės:
3

1.1.Sporto bazių nuoma treniruočių
procesui

1.2. Dalyvavimas sportininkų, trenerių,
teisėjų seminaruose.

4

20000,00

2000,00

20000,00

VMS,
LTOK,
Nuosavos
lėšos

40000,00

2020.0112.30

160 val. 10
mėnesių.
Dalyvaus 20
rinktinės narių ir
800 kandidatų į
pamainos
programą

4000,00

WCF,
LTOK,
nuosavos
lėšos

6000,00

2020.05-10

Dalyvaus 20
asmenų

8000,00

Surengta 20
mokymų
2020.01-12
Dalyvaus 10001600 mokinių.

2000,00

2020.04.15

1.3. Kerlingo mokymai mokyklose.
Kerlingo sporto šakos populiarinimas

3000,00

5000,00

1.4. Surengti kūno kutltūros mokytojų ir
trenerių seminarą

1000,00

1000,00

Viso: 26000,00

30000,00

WCF,
LTOK,
SRF,
nuosavos
lėšos
WCF,
LTOK

Dalyvaus 30
asmenų

56000,00

Tikslas: 2021 pasaulio mišrių dvejetų
kvalifikacijos čempionatas.
Uždaviniai:
1. Populiarinti kerlingo sporto šaką šalyje
Priemonės:
1.1 Surengti pasaulio mišrių dvejetų
kvalifikacijos čempionatą.

25000,00

20000,00

VMS,
LTOK,
WCF

45000,00

Čempionata Dalyvaus 32-40
s vyks 8
šalių komandų.
dienas
Iškovoti 1-4
2020.12vietas.

Viso: 25000,00

20000,00

45000,00

Iš viso: 132000,00

71000,00

207000,00

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

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Sklandus Lietuvos čempionatų organizavimas didins konkurenciją ir Lietuvos komandų stiprėjimą, prisidės prie sporto šakos populiarinimo. Esami ir būsimi
nugalėtojai ar kerlingo rinktinių nariai galės tikslingai rengtis svarbiausioms tarptautinėms varžyboms. Europos ir pasaulio čempionatuose 2020 metais dalyvaus 4
kerlingo ir 2 bavariško akmenslydžio rinktinės. Dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionatuose skatins aukšto meistriškumo augimą ir gerins visų nacionalinių
kerlingo rinktinių pasirengimą bei tikslą siekti aukštų rezultatų.
Programa padės vykdyti nenutrūkstamą treniruočių ciklą kerlingo rinktinių nariams ir sportininkų pamainos rengimo procese. Tai vienas svarbiausių dėmenų
kerlingo sporto šakos raidoje.
Kol kas kerlingas nėra masinis sportas Lietuvoje, todėl norint populiarėti ir siekti aukštų rezultatų būtina įterpti kerlingo sporto šakos epizodus į jaunosios
kartos mokymosi procesą "Grindų kerlingo" programos pagalba. Ši programa leidžia supažindinti jaunimą su sportu ir suteikti galimybes jį sportuoti tiesiogiai
mokymosi įstaigose. Tuo tikslu Lietuvos kerlingo asociacija, jaunųjų kerlingo sporto mėgėjų paiešką ir ugdymą vykdo keliais etapais: Grindų kerlingo programa
mokyklose. Vėliau šios programos dalyviai kerlingo sporto centruose, treniruotėse, sporto stovyklose, meistriškumo tobulinimosi stovyklose.
Lietuvos kerlingo asociacija taip pat organizuoja kasmetinius kūno kultūros mokytojų ir trenerių kursus. Numačiusi organizuoti teisėjų ir trenerių kursus,
pasikviečiant užsienio šalių meistrus ir lektorius.
Siekiant populiarinti kerlingą šalyje, Lietuvos kerlingo asociacija planuoja organizuoti 2021 metų pasaulio mišrių dvejetų (olimpinė rungtis) kvalifikacijos
čempionatą. Jame dalyvaus 32-40 šalių komandos kurių tarpe ir Lietuvos komanda.

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

_________________
(parašas)

Vygantas Zalieckas
(vardas, pavardė)

