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• Pirma grupė 
 
Kriterijai: 
Sportininkai, olimpinėse žaidynėse (OŽ) iškovoję 1-8 vietas; 
Sportininkai, pasaulio čempionatuose (PČ) olimpinėse rungtyse iškovoję 1-6 vietas1; 
Sportininkai, Europos čempionatuose (EČ) olimpinėse rungtyse iškovoję 1-3 vietas1. 
 
Sąlygos: 

1. Rezultatas galioja 4 metus nuo pasiekimo dienos. 
2. Rezultato galiojimo laikotarpyje sportininkui privaloma rinktinės sudėtyje dalyvauti 
World Rowing rengiamuose Pasaulio, Europos čempionatuose.1 

 
Grupės sportininkams privaloma: 
Dalyvauti LIF rengiamose mokomosiose treniruočių stovyklose, medicininiuose, moksliniuose 
patikrinimuose, bei LIF suaugusiųjų rinktinės pasirengimo priemonių plane numatytose 
kontrolinėse varžybose (jeigu yra kviečiami).  
Dalyvauti LIF atrankinėje regatoje. 
 
LIF įsipareigoja finansuoti: 
AMTS užsienyje ir Lietuvoje pagal pasirengimo priemonių planą. 
Maistpinigiai - 2 

Inventorių - 3 

Aprangą - 4 

 
 

• Antra grupė:  
 
Kriterijai: 
Sportininkai, OŽ dalyviai; 
Sportininkai, PČ olimpinėse rungtyse iškovoję 7-12 vietas1; 
Sportininkai, EČ olimpinėse rungtyse iškovoję 4-8 vietas1; 
Sportininkai, U23 PČ olimpinėse rungtyse iškovoję 1-3 vietas1; 
Sportininkas (pirmos grupės atsarginis ir/ar sparingo partneris, pagal vyr. trenerio siūlymą ir 
VK sprendimą). 

 
Sąlygos: 

1. Rezultatas galioja 4 metus nuo pasiekimo dienos.  
2. Rezultatas užskaitomas aplenkus 30% rungties dalyvių. 
3. Rezultato galiojimo laikotarpyje sportininkui privaloma rinktinės sudėtyje dalyvauti 

World Rowing rengiamuose Pasaulio, Europos čempionatuose1. 
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Grupės sportininkams privaloma: 
Dalyvauti LIF rengiamose mokomosiose treniruočių stovyklose, medicininiuose 
patikrinimuose (jeigu yra kviečiami).  
Dalyvauti LIF rengiamose atrankinėse, kontrolinėse varžybose nemažiau kaip 3 kartus. 
Dalyvauti LIF atrankinėje regatoje. 
 
LIF įsipareigoja finansuoti: 
AMTS užsienyje ir Lietuvoje pagal pasirengimo priemonių planą. 
Maistpinigiai - 2 

Inventorių - 3 

Aprangą - 4 

 
 

• Trečia grupė: 
 
Kriterijai: 
Sportininkai, EČ olimpinėse rungtyse iškovoję 9-12 vietas1; 
Sportininkai, U23 PČ olimpinėse rungtyse iškovoję 4-6 vietas1; 
Sportininkai, U23 EČ olimpinėse rungtyse iškovoję 1-3 vietas1; 
 
Sąlygos: 

1. Rezultatas galioja 2 metus nuo įvykdymo dienos.  
2. Rezultatas užskaitomas aplenkus 30% rungties dalyvių. 
3. Rezultato galiojimo laikotarpyje rinktinės sudėtyje privaloma dalyvauti World Rowing 

rengiamuose Europos suaugusiųjų čempionate ar U23 Pasaulio arba Europos 
čempionatuose.1 

 
Grupės sportininkams privaloma: 
Dalyvauti LIF rengiamose mokomosiose treniruočių stovyklose, medicininiuose 
patikrinimuose (jeigu yra kviečiami). 
Dalyvauti LIF rengiamose atrankinėse, kontrolinėse varžybose nemažiau kaip 3 kartus. 
Dalyvauti LIF atrankinėje regatoje. 
 
LIF įsipareigoja finansuoti: 
AMTS užsienyje ir Lietuvoje pagal pasirengimo priemonių planą. 
Maistpinigiai - 2 

Aprangą - 3 

Inventorių - 4 

 
• Ketvirta Grupė:  

 
Kriterijai: 
U19; U23 amžiaus grupių sportininkų žiemos testavimų rezultatų vertinimas (Gen. 
Sekretoriaus sprendimu pagal vyr. trenerio siūlymą) 
Grupės sportininkams privaloma: 
Dalyvauti LIF rengiamose mokomosiose treniruočių stovyklose, medicininiuose 
patikrinimuose (jeigu yra kviečiami). 
Dalyvauti LIF rengiamose atrankinėse, kontrolinėse varžybose nemažiau kaip 3 kartus. 
Dalyvauti LIF atrankinėje regatoje. 
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LIF įsipareigoja finansuoti: 
AMTS užsienyje ir stovyklas Lietuvoje pagal U19; U23 metinį priemonių pasirengimo planą. 
Aprangą - 3 

Inventorių - 4 

 
• Penkta Grupė:  

 
Kriterijai: 
U19; U23 amžiaus grupių sportininkų žiemos testavimų rezultatų vertinimas (Gen. 
Sekretoriaus sprendimu pagal vyr. trenerio siūlymą) 
Grupės sportininkams privaloma: 
Dalyvauti LIF rengiamose atrankinėse, kontrolinėse varžybose. 

 
LIF įsipareigoja finansuoti: 
AMTS Stovyklas Lietuvoje. 

 
 

Nuostatos: 
 

Rinktinės sportininkas išbraukiamas iš finansuojamų sąrašo kai atsiranda bent viena iš 

šių aplinkybių: 

1) netenkama Lietuvos Respublikos pilietybės; 

2) įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos teismų nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio 

nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

3) jeigu laimėjimas, kurio pagrindu buvo skirtas finansavimas, buvo anuliuotas dėl 

manipuliavimo sporto varžybomis; 

4) Jei yra nustatoma, kad sportininkas pažeidė antidopingo taisykles ir už tai jam buvo 

pritaikytos atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aukšto meistriškumo sporto 

srityje, sankcijos. Renginio dalyvio vienos paros maitinimas nemokamas nuo atitinkamos 

nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aukšto meistriškumo sporto srityje, sankcijos už šį 

pažeidimą paskyrimo iki jos galiojimo termino pabaigos; 

5) baigia sportininko karjerą. 

 
___________________________________________________ 

 
 
1 - Jei praleidžiamos varžybos esant objektyvioms aplinkybėms galimas VK vertinimas suteikiant išlygą. 
2  - Pagal maistpinigių mokėjimo aprašą. 
3 - Pagal aprangos skyrimo aprašą. 
4 - Pagal inventoriaus skyrimo aprašą. 
 
*Finansavimo kriterijai galioja olimpinių rungčių dalyviams. 
 


