Forma patvirtinta
Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos Kerlingo Asociacija, Panerių g. 6 LT-01312 Vilnius, +37065900803, info@curling.lt
(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. 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

1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

2
Tikslas: užtikrinti visų rungčių Lietuvos kerlingo
čempionatus.
Uždaviniai:
1. Surengti visų rungčių Lietuvos kerlingo
čempionatus.
2. Padidinti dalyvaujančių komandų skaičių
3. Atrinkti stipriausias komandas dalyvavimui
Pasaulio ir europos čempionatuose

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

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimui
reikalinga
suma (Eur)

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

4

5

6

7

8

1.1. Lietuvos kerlingo čempionatai.

15000,00

2000,00

LTOK, Nuosavos
lėšos, Rėmėjai

17000,00

2021.03-09

24 komandos, 7885 dalyviai

1.2. Vykdyti komandų atranką regionuose

8000,00

800,00

8800,00

2021.03-12

Kerlingo pratybos 6
regionuose

1.3. Organizuoti atrankos turnyrus

6000,00

1000,00

7000,00

2021.03-12

Atrinkti gabiausius
sportininkus

29000,00

3800,00

2021.03-12

Sporto bazių
rezervacijos,
rinktinių
pasiruošimui,
nuolatinėms
pratyboms

Priemonės:

Savivaldybių
lėšos, SRF,
Nuosavos lėšos,
LTOK,
Nuosavos lėšos,
Rėmėjai, LTOK

...
Viso:

0,00
32800,00

Tikslas: Sporto šakos masiškumo didinimas ir
talentų atranka, kvalifikacijos tobulinimas.
Uždaviniai:
1.Organizuoti nenutrūkstamą treniruočių procesą
aukštojo meistriškumo sportininkams
1.1. Organizuoti nenutrūkstamą treniruočių
procesą neįgaliųjų ir kurčiųjų aukštojo
meistriškumo sportininkams
2.Užtikrinti didesnį preinamumą regionuose
3.Organizuoti regioninių rinktinių trumpalaikes
MTS tarpregioninių komandų turnyrus.
4. Kerlingo specialistų kvalifikacijos kėlimo ir
kerlingo sportininkų rengimo metodikos
tobulinimas
5. Grindų kerlingas-sporto šakos populiarinimas
ugdymo įstaigose.
Priemonės:

1.1. Sporto bazių nuoma
2

30000,00

15000,00

Savivaldybės,
LTOK, LKA
klubai, nuosavos
lėšos

45000,00

2
1.2. Pritaikyti ir įrengti kerlingo sporto bazes
regionuose (8 regionai). Vilnius, Kaunas, Šiauliai,
Panevėžys, Kėdainiai, Rokiškis, Elektrėnai,
Mažeikiai.

Ledo aikštelių žymėjimo,
ženklinimo ir pritaikymo
kerlingo sportui įranga, spec.
medžiagos

10000,00

1500,00

2.1. Sporto bzių nuoma regionuose

6000,00

1000,00

2.2. Sportinins inventorius regionams

5000,00

1500,00

3.1. MTS organizavimas regionuose

8000,00

2000,00

4.1. Mokymai, nuotolinių būdu, seminarų
kvalifikacijos kėlimų kursų organizavimas

8000,00

2000,00

5.1. Grindų kerlingo inventoriaus įsigyjimas

4000,00

1000,00

5.2 Grindų kerlingo renginiai mokyklose

4000,00

1000,00

75000,00

25000,00

1.1. MTS, Tarptautiniai turnyrai

15000,00

5000,00

1.2 Sportininkų inventorius, apranga

8000,00

2000,00

16000,00

4000,00

3000,00

1000,00

3000,00

1000,00

5000,00

2000,00

Viso:

WCF

WCF,
Savivaldybės,
SRF, Nuosavos
lėšos
WCF, IFI,
Nuosavos lėšos
WCF,
Savivaldybės,
SRF, Nuosavos
lėšos
WC, SRF,
LTOK, Nuosavos
lėšos
WCF
WCF, LTOK,
SRF

11500,00

2021.03-12

Pritaikyta
infrastruktūra
kerlingo ir
bavariško
akmenslydžio
veikloms vykdyti

7000,00

21.03-12

užsiėmimų kiekis 12 kartai per savaitę

6500,00

21.03-12

4-6 komplektai

10000,00

21.03-12

6 MTS skirtinguose
Lietuvos miestuose.
100-120 dalyvių

10000,00

21.01-12

6 mokymai. 40-60
dalyvių

5000,00

21.03-12

5000,00

21.03-12

4 komplektai
10 mokyklų-10001200 dalyvių

100000,00

Tikslas: Dalyvauti pasaulio ir Europos
čempionatuose
Uždaviniai:
1. Pasirengimas Europos ir pasaulio čempionatams
2. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų
čempionatuose.
3. Dalyvauti pasaulio mišrių komandų čempionate
4. Dalyvauti mišrių dvejetų pasaulio kerlingo
čempionate.
5. Dalyvauti pasaulio jaunimo kerlingo
čempionate.
6. Dalyvauti pasaulio neįgaliųjų kerlingo
čempionate
7. Dalyvauti pasaulio neįgaliųjų mišrių dvejetų
kerlingo čempionate
8. Dalyvauti Bavariško akmenslydžio Europos
čempionate (vyrai, jaunimas U-16, U-19)
Priemonės:
20000,00

2021.03-12

Ne mažiau 10 MTS
pagal atskiras
rungčių grupes 1420 sportininkų

8000,00

2021.03-12

9 rinktinės

20000,00

2021.10-11

4000,00

2021.09-12

4000,00

2021.09-11

7000,00

2021.09-12

5 sportininkai - 1525 vietos

1500,00

LKA klubai
nariai, Nuosavos
lėšos,
Paralimpinis
komitetas

7000,00

2021.11-12

5 sportininkai - 2025 vietos

4000,00

2021.10-12

2 sportininkai, 1522 vietos

5000,00

2021.03-10

8 sportininkai 3-8
vietos

3
2.1. Europos čempionatas (vyrai, moterys B
grupė).
2.2. Pasaulio mišrių dvejetų čempionatas
kvalifikacija
2.3. Pasaulio mišrių komandų čempionatas
2.4. Pasaulio jaunimo čempionatas

2.5. Pasaulio neįgaliųjų kerlingo čempionatas

8000,00

Nuosavos,
rėmėjų, LTOK.
Nuosavos,
rėmėjų, LTOK.
Nuosavos lėšos,
Rėmėjai, LTOK
Nuosavos lėšos,
Rėmėjai, LTOK
Nuosavos lėšos
LKA klubai
nariai, Nuosavos
lėšos, LTOK

2.6. Pasaulio neįgaliųjų mišrių dvejetų
čempionatas

4000,00

1000,00

LKA klubai
nariai, Nuosavos
lėšos,
Paralimpinis
komitetas

2.7. Europos Bavariško Akmenslydžio
čempionatas, Europos taurė U-16, U-19

4000,00

1000,00

IFI, LTOK

66000,00

18500,00

...
Viso:

0,00
79000,00

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

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

170000,00

47300,00

211800,00

12-16 vietos 10
sportininkų
2 sportininkai, 4-12
vietos
4 sportininkai 10-20

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 2021 metais dalyvaus 7
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. Pasiruošimas varžybosms nuolatinis treniruočių procesas vyksta neįgaliųjų (vėžimėlininkų) ir kurčiųjų komandoms.
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, ledo
paruošėjų praktinius mokymus pasikviečiant užsienio šalių meistrus ir lektorius. Dalyvauti mokymuose užsienyje ir nuotoliniu būdu bendradarbiaujant su World
Academy of Sport ir World Curling Academy.
Siekiant populiarinti kerlingą šalyje, Lietuvos kerlingo asociacija planuoja pristatyti ir vykdyti kerlingo sporto veiklą dar šešiuose Lietuvos regionuose,
kuriuose yra veikiančios atviros ir uždaros ledo arenos. Organizuoti nuolatinius užsiėmimus, vykdyti talentų atranką.

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

_________________
(parašas)

Vygantas Zalieckas
(vardas, pavardė)

