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2021 metų Lietuvos  poledinės sportinės žūklės čempionatas ir 

atranka į pasaulio čempionatą  

NUOSTATAI 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Varžybų organizatorius: Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacija. 

2. Varžybų tikslai: 

 populiarinti sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti sportinės žūklės plėtrą,  stiprinti Lietuvos 

rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie 

sportinę žūklę; 

 siekti visuomenei naudingų tikslų, t.y. skatinti sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą; 

 siekti, kad sportinė žūklė būtų žuvų išteklių saugojimo, aplinkosaugos švietimo bei 

informacijos skleidimo pavyzdys. 

3. Lietuvos čempionato dalyviais gali būti sportininkai ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus. 

4. Sportinės žūklės Lietuvos čempionatas tai viešas renginys, aukšto meistriškumo sporto 

varžybos, atitinkančios Lietuvos respublikos Sporto įstatymo reikalavimus bei Lietuvos 

sportinės žūklės federacijos(toliau LSŽF)  nutarimus ir varžybų taisykles:  

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/ 

II. Sveikata ir saugumas 

1. Varžybų organizatoriai, informuodami apie renginį, kartu privalo nurodyti galimas rizikas 

asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu, ir rekomenduoti prieš 

dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui 

leidžiama dalyvauti sporto varžybose, kai jis raštu (įskaitant elektroninį būdą) deklaruoja, kad 

buvo supažindintas su nurodyta informacija ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę 

dalyvaujant tokiame renginyje. 

2. Organizatoriai atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą varžybų metu. Sporto varžybų, vykstančių 

vandenyje, metu turi būti asmuo, atsakingas už žmonių saugumą vandenyje.  

3. Varžybų dalyviai sumokėję startinį mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos 

čempionato nuostatais bei taisyklėmis, kartu sutinka, kad vardai ir pavardės bei vaizdinė 

medžiaga bus viešai publikuojami. 

III. Varžybų grafikas, data ir vieta 

 I etapas – 2021.02.27-28 Rėkyva, Šiauliai 

II etapas – 2021.03.06-07 Rėkyva, Šiauliai  

III etapas – 2021.03.13-14 Rėkyva, Šiauliai  

IV. Laimėjimai 

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/


1. Lietuvos čempionai ir prizininkai paskelbiami viešai praėjus ne daugiau kaip 30 dienų po 

paskutinio varžybų etapo. Atsakingas Lietuvos čempionato varžybų organizatorius. 

2. Varžybų etapų rezultatai (protokolai) siunčiami el. paštu tomasbudas@inbox.lt (Lietuvos 

sportinės žūklės federacijai) ne vėliau kaip 10 dienų po etapo. Protokoluose turi matytis 

varžybų dalyvių vardai, pavardės, dalyvių skaičius, varžybų rezultatai, varžybų vieta, varžybų 

data, varžybų organizatorius ir teisėjas. Atsakingas Lietuvos čempionato varžybų 

organizatorius. 

V. Rinktinės formavimas 

1. Lietuvos rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionate dalyvaujančių sportininkų. 

2. Rinktinės nariais gali būti tik  Lietuvos  Respublikos piliečiai nei karto neatstovavę kitos 

valstybės pasaulio žūklės čempionate 

3.  2022 metų pasaulio poledinės žuklės čempionatui rinktinė formuojama sekančiai: 

3,1  Rinktinės narius sudaro penki sportininkai, kurie dalyvavo paskutiniuose penkiuose iš 

šešių reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir pasiekė 

aukščiausią rezultatą bendrame reitinge  iš šešių paskutinių etapų. 

3,2 Vienam ar keliems kandidatams atsisakius stoti į Rinktinę ir atstovauti Lietuvą pasaulio 

čempionate, į jų vietą kviečiami sekantys kandidatai pagal reitingą iš šešių paskutinių 

Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų (neįskaitant vieno blogiausio). 

3,3Šeštą rinktinės narį treneriai renkasi iš sportininkų dalyvavusių Lietuvos poledinės 

sportinės žūklės čempionate.  

4. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos prezidento  

sprendimu, po to kai gaunamas Rinktinės trenerių  pranešimas ir kandidatai vieningai sutaria, 

jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo kandidatai tampa oficialiais Rinktinės nariais. 

5. Rinktinių formavimo nuostatai: https://www.sportinezukle.lt/sportines-zukles-nacionaliniu-

rinktiniu-sudarymo-kriterijai-2/ 

6. Suformuotas nacionalines rinktines arba klubus tvirtina Lietuvos čempionato varžybų 

organizatorius ir praneša Lietuvos sportinės žūklės federacijai el.paštu tomasbudas@inbox.lt  

iki  2022-02-01. 

VI. Baigiamosios nuostatos 

Sportinės žūklės Lietuvos čempionato nuostatai viešinami svetainėje www.sportinezukle.lt  

Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomasis komitetas nustato finansinę atsakomybę už šių 

nuostatų neįgyvendinimą.  

Lietuvos čempionato organizatorius įsipareigoja sumokėti LSŽF nario mokestį iki einamųjų metų 

gegužės 1 dienos. 

Atsakingi asmenys už šių nuostatų įgyvendinimą:  

Lietuvos  poledinės sportinės žūklės asociacija- vadovas Rolfas Bitinas   

Pasirašytus nuostatus tvirtina: Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas.   
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