
                                                                                                                        

 
 

2021 metų sportinės  žūklės plūdine meškere Lietuvos čempionato ir 
atrankos į Europos ir pasaulio čempionatus 

NUOSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Varžybų organizatorius: Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija, į.k. 304351366 (toliau vadinama 

Asociacija). 

2. Varžybų tikslai: 

 populiarinti sportinę žūklę plūdine meškere Lietuvoje, skatinti sportinės  žūklės plūdine 

meškere plėtrą,  stiprinti Lietuvos rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose bei dalintis 

žiniomis ir inovacijomis apie sportinę žūklę plūdine meškere; 

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

 siekti, kad sportinė žūklė plūdine meškere būtų žuvų išteklių saugojimo, aplinkosaugos 

švietimo bei informacijos skleidimo pavyzdys. 

3. Sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos čempionato varžybos (toliau - Varžybos) laikomasi 

lygiateisiškumo, sporto renginių saugumo, antidopingo, manipuliavimo sporto varžybomis draudimo 

principų, sportinės etikos. Varžybų organizatoriai turi teisę pašalinti iš Varžybų dalyvius, 

nesilaikančius šių principų, sportinės etikos, galimai apsvaigusius nuo alkoholio ar narkotinių 

medžiagų ar trukdančių varžybų vykdymui.  

4. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionate varžosi komandos (pereinamuoju 

laikotarpiu - 2021 m. - komandą sudaro 4 dalyviai; nuo 2022 metų komandą sudaro 5 

dalyviai) komandinėje įskaitoje ir dalyviai asmeninėje įskaitoje. Dalyvis vieno čempionato metu gali 

atstovauti tik vienam sportinės žūklės klubui. Jei klubas turi ne vieną komandą, 1 arba 2 dalyviai gali 

atstovauti skirtingas klubo komandas skirtingų čempionato etapų metu (visa klubo komandos 

sudėtis keičiama negali būti). Lietuvos plūdinės žūklės čempionate gali dalyvauti užsienio šalių 

komandos bei dalyviai.  

5. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato dalyviais gali būti sportininkai ne jaunesni, 

kaip 18 metų amžiaus (išimties tvarka, suderinus su Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos 

taryba – ir jaunesni, tačiau už nepilnamečius dalyvius atsako juos atvežę tėvai arba vadovai). 

6. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionate dalyvausiančios Lietuvos komandos į 

Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos sąskaitą (AB SEB bankas, LT25 7044 0600 0811 3116) 

turi sumokėti startinį mokestį už visus čempionato etapus ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki Lietuvos 

sportinės žūklės plūdine meškere čempionato 1 etapo pradžios; startinis mokestis vienam dalyviui 

už vieną etapą – 30 eur.  

Jei komanda startinį mokestį moka vėliau, nei nustatytas terminas, komanda arba individualus 

dalyvis  moka už dalyvavimą viename atskirame etape  - startinis mokestis vienam dalyviui už vieną 

etapą – 40 eur.  Siekint sudaryti palankesnes salygas naujų asmenų įtraukimui, jei dalyvis dalyvauja 

Varžybose pirmą kartą, jam taikomas sumažintas 20 Eur startinis mokestis; nepilnamečiams 

dalyviams startinio mokesčio nėra.     

7. Sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos čempionatas tai viešas renginys (toliau - Renginys), 

aukšto meistriškumo sporto varžybos, atitinkančios Lietuvos respublikos Sporto įstatymo 

reikalavimus bei Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau LSŽF)  nutarimus, pagrindines FIPSed 

plūdinės žūklės varžybų taisyklių nuostatas, Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos patvirtintas 

Lietuvos plūdinės žūklės čempionato varžybų taisykles, Lietuvos plūdinės žūklės čempionato 

reglamentą: 

  https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/,  www.pludine-zukle.lt. 

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/
http://www.pludine-zukle.lt/


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. Rekomenduojama 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. Už sportininkų saugumą, drausmę ir elgesį Varžybų dienomis atsako patys sportininkai, komandų 

vadovai ir treneriai. Už sportininkų saugumą kelionės metu į Varžybas ir iš jų atsako patys 

sportininkai ir komandos vadovas. 

3. Organizatoriai atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą Varžybų metu.  

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

sportinės žūklės plūdine meškere čempionato nuostatais bei Varžybų taisyklėmis, kartu sutinka, kad 

vardai ir pavardės, gimimo data bei vaizdinė medžiaga bus viešai publikuojami. 

III. Varžybų grafikas, data ir vieta 

 Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere varžybų tvarkaraštį parengia, tvirtina Asociacijos taryba ir 

Asociacijos prezidentas bei skelbia svetainėje www.pludine-zukle.lt iki sausio 1 dienos. Klubai turi teisę 

teikti pasiūlymus dėl vandens telkinių. 

2021 m. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato tvarkaraštis:  

Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato I etapas 05.08 – 05.09 Sujainių tvenkinys, Raseinių 
raj. 

Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato II etapas 05.29- 05.30  Skirvytė, 2-a krantinė, Šilutės 
raj. 

Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato III etapas  07.10 – 07.11 Nemunas, Birštonas 

Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato IV etapas 
 

08.28 - 08.29 Sujainių tvenkinys Raseinių 
raj. (atsarginis var. Širvintų 
tvenkinys) 

Lietuvos sportinės  žūklės plūdine meškere čempionato V etapas 10.09 - 10.10 Rusnaitė (Pakalnė),  Šilutės 
raj. 

 

Dėl COVID-19 karantino ar kitų nuo organizatorių nepriklausančių priežasčių 2021 m. Lietuvos sportinės 

žūklės etapų skaičius, datos ar vietos gali būti keičiamos Asociacijos tarybos ir Asociacijos prezidento 

sprendimu. Tokiais atvejais pakeitimai turi būti paskelbti ne mažiau nei 14 dienų iki etapo pradžios. 

IV. Laimėjimai 

1. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato rezultatai paskelbiami viešai Asociacijos 

facebook profilyje ar svetainėje www.pludine-zukle.lt ne vėliau kaip 30 dienų po paskutinio etapo. 

Varžybų etapų rezultatai skelbiami viešai ne vėliau kaip 10 dienų po etapo. Pagal Lietuvos sportinės 

žūklės plūdine meškere čempionato rezultatus sudaromi Lietuvos sportininkų reitingai. Vienas 

blogiausias etapo rezultatas neskaičiuojamas (įvykus bent 3 etapams). Už Varžybų rezultatų 

viešinimą atsakingas Asociacijos prezidentas.  

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 Varžybų organizatorius. 

 

V. Rinktinių formavimas 

http://www.pludine-zukle.lt/
http://www.pludine-zukle.lt/
mailto:tomasbudas@inbox.lt


1. Lietuvos nacionalinės rinktinės plūdine meškere (toliau Rinktinė) vadovu yra Asociacijos 

prezidentas, o jam negalint dalyvauti konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos tarybos 

narys. Rinktinės pirmasis treneris skiriamas Asociacijos tarybos posėdyje 2 metų laikotarpiui. Kitus 

trenerius ir padėjėjus tvirtina Asociacijos prezidentas pirmo trenerio teikimu. Rinktinės treneriai – 

klubų, dalyvaujančių Lietuvos plūdinės žūklės čempionate treneriai, gali būti ir ne Lietuvos 

Respublikos piliečiai. 

2. Rinktinės narius sekantiems metams sudaro 6 (šeši) sportininkai: 4 (keturi) sportininkai, kurie 

einamųjų metų Lietuvos čempionate iškovojo pirmas keturias vietas bendrame reitinge, 2 (du) 

sportininkus siūlo pirmasis treneris Asociacijos tarybai patvirtinimui. Jei Rinktinė  ketina dalyvauti 

Pasaulio ir Europos čempionatuose, prioritetas teikiamas Pasaulio čempionatui; tokiu atveju 

sportininkai pirmiausia kviečiami atstovauti Rinktinę Pasaulio čempionate, o jiems negalint ar 

atsisakius – kviečiami atstovauti Europos čempionate.  Rinktinės sudėtis paskelbiama iki metų 

pabaigos.  

3. Jeigu Rinktinės nariai negali dalyvauti arba atsisako dalyvauti Pasaulio ir/ar Europos čempionate į jų 

vietą kviečiami sekantys kandidatai pagal einamųjų metų reitingą. Išimties atveju Lietuvos 

nacionalinės rinktinės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, pasiekę aukštus rezultatus kitų 

šalių plūdinės žūklės čempionatuose.  

4. Atstovavimui sekančių metų Pasaulio Klubų čempionate komandą formuoja klubas, einamųjų metų 

sezone iškovojęs aukščiausią vietą. Klubui atsisakius, jo vietą užimti siūloma klubams eiliškumo 

tvarka pagal reitingą. Pagal poreikius klubą galima sustiprinti kitų klubų sportininkais arba užsienio 

šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.  

5. Rinktinės narius ir Klubus, kurie atstovauja Lietuvos Respubliką, tvirtina Asociacijos prezidentas  iki 

sausio 15 d. 

6. Suformuotas sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos nacionalines rinktines arba klubo Pasaulio 

klubų čempionatui komandos sudėtis, Asociacijos prezidentas praneša Lietuvos sportinės žūklės 

federacijai el. paštu tomasbudas@inbox.lt  iki sausio 31 dienos. 

7.  Nenumatytais atvejais rinktinių sudėtis keičia Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos 

prezidentas.  

VI. Baigiamosios nuostatos 

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

ir www.pludine-zukle.lt. 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomasis komitetas nustato finansinę atsakomybę už šių nuostatų 

neįgyvendinimą.  

Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato organizatorius įsipareigoja sumokėti LSŽF nario 

mokestį iki einamųjų metų Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato 1 etapo pradžios. 

 

Atsakingi asmenys už šių nuostatų įgyvendinimą:  

Sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos čempionato organizatorius: 

l.e.p. Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas Alvydas Žibas     
  
Pasirašytus nuostatus tvirtina: Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas.   

 

mailto:tomasbudas@inbox.lt
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