2019 m. sausio 30 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SS-43
Vykdytojas:
Lietuvos lengvosios atletikos federacija, 190722989, Kareivių g. 6-5609, 09117 Vilnius, (8 5) 2339971, info@laf.lt
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

2019 METŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil.
Nr.
1

Programos
priemonės
pavadinimas

Vykdym
o data

Vykdymo vieta*

Planinė
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Faktinė vertinimo
kriterijaus reikšmė

Pasta
bos
8

2
Mokomosiostreniruočių
stovyklos
pasirengti
svarbiausioms
metų varžyboms ir
tęstinis
pasirengimas
Tokijo olimpinėms
žaidynėms
Rinktinių
delegavimas ir
dalyvavimas
pasaulio, Europos
bei kitose
tarptautinėse
varžybose

3
Stovyklo
s vyko
ištisus
metus

4
Lietuva, Australija,
Ispanija, JAV, Pietų
Afrika, Portugalija,
Ispanija, Slovakija,
Kenija, Didžioji
Britanija, Lenkija,
Kirgizija, Turkija,
Lenkija, Šveicarija,
Italija, Bulgarija

5
Organizuoti
ir vykdyti ne
mažiau 100
MTS pagal
atskiras
rungčių grupes

6
Per metus
organizuota ir vykdyta
102 MTS pagal
atskiras rungčių grupes

Nuo
sausio iki
gruodžio
mėn.

Vokietija, Čekija,
Baltarusija, Didžioji
Britanija, Latvija,
Slovakija, Šveicarija,
Kataras, Japonija,
Belgija, Austrija,
Lenkija, Švedija,
Estija, Norvegija,
Rumunija,
Prancūzija,
Portugalija

Pagrindinėse
varžybose
iškovoti tris
prizines vietas
ir finaluose
dalyvauti 10
sportininkų

Per metus Europos
uždarų patalpų
čempionate iškovotas
bronzos medalis,
Europos sportinio
ėjimo taurės varžybose
iškovotas aukso
medalis, Europos U23
čempionate iškovotas
aukso medalis,
pasaulio 24 val.
bėgimo čempionate
iškovotas aukso
medalis, pasaulio
universiadoje iškovotas
1 aukso, 1 sidabro ir 2
bronzos medaliai.
Pagrindinių varžybų
finaluose dar dalyvavo
8 sportininkai

2.

Varžybų
organizavimas ir
vykdymas

Nuo
sausio iki
gruodžio
mėn.

Įvairiuose Lietuvos
miestuose

Pasiekti, kad
Lietuvos
čempionatų
dalyvių
skaičius
išaugtų iki
7000.

Per metus įvairaus
amžiaus grupių ir
rungčių Lietuvos
čempionatuose
dalyvavo 7277 dalyvių

3.1.

Organizuoti ir
vykdyti mokymus
treneriams,
sportininkams,
teisėjamas bei
kitiems sporto
specialistams

Paruošti 20
nacionalinės
kategorijos
teisėjų.
Mokymuose
dalyvaus apie

Per metus
organizuoti mokymai
treneriams, kuriuose
dalyvavo 50 Lietuvos
lengvosios atletikos
trenerių

1.1.

1.2.

2
200 sporto
specialistų.
3.2.

Deleguoti ir
dalyvauti
tarptautiniuose
kursuose bei
seminaruose

Tarptautiniu
ose
seminaruose
dalyvaus apie
15 sporto
specialistų.

Per metus į
tarptautiniuose
seminaruose
dalyvavo33 sporto
specialistai.

4.

Sukurti arba
įsigyti patikimą
lengvosios
atletikos varžybų
informacinę
sistemą (LAVIS)

Per metus
pilnai įdiegti
LAVIS

Per metus įdiegtos
LAVIS varžybų
valdymo ir lengvosios
atletikos sportininkų
licencijavimo
programos, užbaigta
LAVIS statistikos dalis
– sportininkų reitingų
programa.

