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KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO ŠAKŲ RINKTINIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Klaipėdos  miesto  sporto  šakų  rinktinių  sudarymo  tvarkos  aprašas  nustato  olimpinių,
neolimpinių sporto šakų, neįgaliųjų sporto įvairių amžiaus grupių rinktinių sudarymą ir tvirtinimą
dalyvauti  Lietuvos čempionatuose,  pirmenybėse,  šalies „Sportas  visiems“ renginiuose,  jaunučių,
jaunių,  jaunimo  šalies  kompleksinėse  žaidynėse,  miestų  partnerių  organizuojamuose  sporto
festivaliuose, kituose tarptautiniuose sporto renginiuose.

2. Sporto šakų miesto rinktinių sudarymo tvarka siekiama:
2.1. reglamentuoti miesto rinktinių sudarymą ir tvirtinimą;
2.2. koordinuotai ir sistemingai atstovauti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.
3. Vartojamos sąvokos: 
3.1.  Rinktinė – geriausių vienos ar kelių sporto šakų sportininkų grupė, sporto varžybose

atstovaujanti sporto organizacijai, miestui, savivaldybei, apskričiai, šaliai;
3.2. Sporto organizacijos – juridinio asmens teises turintys sporto klubai, sporto mokyklos,

sporto centrai, sporto bazės, sporto šakų federacijos, asociacijos, draugijos ir kitos kūno kultūra ir
sporto veikla užsiimančios organizacijos bei institucijos,  kurios sudaro sąlygas praktikuoti  kūno
kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto
renginius;

3.3.  Sporto varžybos – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų varžymasis
pagal  iš  anksto  paskelbtus  nuostatus,  laikantis  tarptautinės  sporto  šakos  federacijos  nustatytų
taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.

II SKYRIUS
KANDIDATŲ Į RINKTINĖS NARIUS ATRANKOS KRITERIJAI

4. Kandidatų į miesto sporto šakų rinktines sąrašai sudaromi pagal šiuos kriterijus:
4.1. pagal užimtas vietas atrankos varžybose (kai dalyvaujama atrankos varžybose ir pagal iš

anksto nustatytą patekimo į rinktinę reglamentą, atitinkamas vietas užėmę sportininkai įgyja teisę
atstovauti miestui sporto šakos rinktinėje);

4.2. pagal pasiektą nustatytą techninį rezultatą (normatyvą);
4.3. atsižvelgiant į turimus ir planuojamus sportininkų pasiekimus.
5. Rinktinių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į kriterijus, užpildant duomenų apie sportininką

bei turimų pasiekimų ir planuojamų pasiekimų lentelę (priedas). Sporto šakų rinktinių narių skaičius
nustatomas pagal Lietuvos pirmenybių ir čempionatų galiojančius nuostatus ir gali būti didesnis ne
daugiau kaip 30 procentų.

III SKYRIUS
RINKTINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO IR TEIKIMO TVARKA

6. Miesto rinktinių sąrašus sudaro ir tvirtinimui teikia:
6.1.  olimpinių  ir  neolimpinių  sporto  šakų,  sporto  veteranų,  kurių  veikla  organizuojama

vienoje  ar  keliose  sporto  organizacijose,  rinktinių  kandidatus  atrenka  ir  teikia  tų  sporto  šakų
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federacijos, sąjungos, asociacijos, jei tokių nėra – sporto šakos trenerių taryba ar sporto klubas,
jeigu yra tik vienas veikiantis mieste iš atitinkamos sporto šakos;

6.2. neįgaliųjų žmonių miesto sporto šakų rinktinių sąrašus teikia neįgaliųjų sporto klubai
pagal neįgalumo rūšį;

6.3.  mėgėjiško  sporto  rinktinių  kandidatus  dalyvauti  kompleksiniuose  šalies  „Sportas
visiems“  renginiuose  (pvz.,  šalies  seniūnijų  ir  bendruomenių  žaidynėse)  atrenka (konkurencijos
būdu, organizuojant sporto šakų atrankines varžybas savivaldybėje) ir sąrašus teikia BĮ Klaipėdos
miesto kūno kultūros ir rekreacijos centras;

6.4. Sporto šakų, kurios vystomos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose ir miesto
viešosiose  įstaigose  (kurių  savininkas  arba  dalininkas  yra  savivaldybė)  vaikų,  jaunučių,  jaunių,
jaunimo rinktinių kandidatų iki 19 metų sąrašus atrenka ir teikia tų įstaigų pedagogų tarybos.

7. Sporto organizacijos kandidatų sąrašus į sporto šakų rinktines pateikia ne vėliau kaip 14
dienų iki varžybų dienos.

IV SKYRIUS
RINKTINIŲ SĄRAŠŲ DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

8. Šio aprašo 6.1, 6.2 papunkčiuose nustatyta tvarka parengtus ir pateiktus rinktinių sąrašus
derina Savivaldybės administracijos Sporto ir kūno kultūros skyrius ir įsakymu tvirtina Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktorius.

9.  Šio  aprašo  6.3  papunktyje  nustatyta  tvarka  parengtus  ir  pateiktus  rinktinių  sąrašus
įsakymu tvirtina BĮ Klaipėdos miesto kūno kultūros ir rekreacijos centro direktorius. 

10. Šio aprašo 6.4 papunktyje nustatyta tvarka parengtus ir pateiktus rinktinių kandidatų iki
19 m. sąrašus įsakymu tvirtina tų biudžetinių sporto mokymo įstaigų bei miesto viešųjų įstaigų
(kurių savininkas arba dalininkas yra savivaldybė) direktoriai. Dalyvaujant kompleksiniuose šalies
renginiuose  (jaunučių,  jaunių,  jaunimo  žaidynėse),  rinktinės  sąrašai  derinami  su  Savivaldybės
administracijos Sporto ir kūno kultūros skyriumi.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Rinktinės sudaromos vieniems metams arba nustatytu terminu prieš konkrečias šalies ar
tarptautines varžybas.

12.  Sporto  šakų  rinktinių  vykimas  į  šalies  čempionatus  ir  pirmenybes  bei  tarptautines
varžybas finansuojamas delegavusių į rinktinę sporto organizacijų arba tos sporto šakos federacijos,
sąjungos, asociacijos lėšomis.

_____________________


