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I. ĮVADAS
Lietuvos gimnastikos sporto plėtros programa – tai ketverių metų sporto šakos vystymo
strategija, numatanti siekiamus tikslus ir įgyvendinamus uždavinius. Programos vykdymas remiasi
priemonėmis ir jos vykdymui numatomais finansiniais planais.
Vykdant šią programą numatoma vadovautis šiomis pagrindinėmis nuostatomis:
– populiarinti ir plėtoti gimnastikos sporto šakas miestuose ir rajonuose, padidinti
sportuojančiųjų skaičių sporto klubuose, sporto mokymo įstaigose, sporto centruose;
– tobulinti specialistų ruošimo sistemą, siekti jų tobulesnio profesinio pasirengimo;
– renovuoti ir plėsti sporto bazes, nepriklausomai nuo jų priklausomybės ar pavaldumo,
tobulinti jų įrangą;
– ieškoti talentingų gimnastų visoms sporto šakoms, kurie po to rengtųsi ir dalyvautų
Europos, pasaulio čempionatuose, bei olimpinėse žaidynėse;
– gerinti dalykinius ryšius su užsienio valstybėmis, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose,
keistis metodika, sportininkų delegacijomis, dalyvauti tarptautinės federacijos veikloje.
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organizacijomis ir asmenimis, įgyvendindama šią programą, atsižvelgs į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nuostatas ir sieks tinkamai paruošti sportininkus Olimpiados žaidynių startams.

II. LGF MISIJA
1. Veikti kaip gimnastikos sporto valdymo institucijai šalyje.
2. Atlikti vienintelio FIG (Tarptautinė gimnstikos federcija) ir UEG (Europos gimnstikos sąjunga)
nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai suteiktomis teisėmis Lietuvos gimnastikos
sporto labui.
3. Atstovauti gimnastikos sportą Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (toliau LTOK).
4. Plėtoti ir populiarinti gimnastikos sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos
stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio pravedimo priemonę.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ
Mūsų šalies sportininkai dalyvauja Europos bei pasaulio čempionatuose, olimpinėse
žaidynėse, tarptautinėse varžybose. LGF turi 47 tarptautinės kategorijos teisėjus, 84 – nacionalinės

kategorijos teisėjus. Per paskutinius metus Lietuvoje vyko 14 tarptautinių varžybų, pravesti 2 FIG
teisėjų kursai. Pagal 2015 m. pasaulio čempionate pasiektus rezultatus net trys Lietuvos vyrų
sportinės gimnastikos atstovai galėjo dalyvauti

2016 m. Rio OŽ. Tačiau, pagal Tarptautinės

gimnastikos federacijos (FIG) atrankos kriterijus, Lietuva turėjo teisę pasiųsti tik vieną gimnastą.
STIPRIOSIOS PUSĖS:
1. Tradicijos.
2. Istorija, pasiekimai.
3. Mūsų sportinės gimnastikos vyrų rinktinės stiprybė yra ta, kad turime net tris aukšto sportinio
meistriškumo sportininkus, kurie pagal jų daugiakovėje surenkamus

taškus gali dalyvauti

olimpinėse žaidynėse. Panašus sportininkų pajėgumas skatina sveiką tarpusavio konkurenciją ir
meistriškumo augimą.
4. Sporto gimnazija Vilniuje.
5. Organizaciniai gebėjimai.
6. Trenerių kompetencija.
7. Tarptautinių varžybų ir teisėjų kursų organizavimas.
8. Glaudus bendradarbiavimas su FIG ir UEG.
9. Tarptautinės kategorijos teisėjų skaičius.
10. Treneriai, sporto specialistai, sportininkai dažnai išvykdami į varžybas užsienio šalyse, domisi
sporto klubų veikla ir treniruočių procesu, dalyvauja seminaruose.
SILPNOSIOS PUSĖS:
1. Sporto bazių neturėjimas.
2. Inventoriaus trūkumas .
3. Nepakankamas finansavimas.
4. Mažai aktyvių klubų.
5. Siaura geografija.
6. Nepakankamas trenerių bendradarbiavimas.
7. Mažai aukštos kvalifikacijos trenerių.
8. Nepakankamai komunikuojami pasiekimai.
9. Rėmėjų stoka.
10. Savanorių trūkumas.
Galimybės:
1. Neįgaliųjų sporto plėtra.

2. Bendradarbiavimas su stipriais užsienio klubais (treniruočių, kvalifikacijos, inventoriaus).
3. ES narystė ir fondai: finansavimas, kvalifikacijos kėlimas.
4. Mokesčių įstatymas (2 proc. GPM).
5. Auganti gyvenimo kokybė.
Grėsmės:
1. Vienos sporto šakos dominavimas Lietuvoje.
2. Sportininkų ir specialistų, trenerių išvykimas gyventi ir dirbti į užsienį.
3. Didėjanti konkurencija.
4. Mažėjantis gyventojų skaičius.
5. Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių trūkumas.
6. Netobuli, besikeičiantys įstatymai, neapibrėžtumas.

IV. PAGRINDINIAI TIKSLAI
1. Kelti gimnastų sportinį meistriškumą.
2. Plėtoti gimnastikos sportą Lietuvoje.
3. Propaguoti ir populiarinti gimnastikos sportą.

V. VEIKSMAI
1. Plėtoti gimnastikos sportą Lietuvoje:
1.1. Lietuvos ir tarptautinių varžybų organizavimas,
1.2. Dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose,
1.3. Olimpinėse žaidynėse – bent vienas dalyvis,
1.4. Rinktinės narių, kandidatų į olimpines žaidynes, dalyvavimas pasaulio taurės varžybose.
2. Bendradarbiauti su ŠMM ir Lietuvos švietimo įstaigomis.
3. Aprūpinimas kokybišku inventoriumi.
4. Investuoti žmogiškuosius resursus komunikacijai.
5. Tobulinti atrankos į rinktines kriterijus.
6. Rūpintis rinktinės narių sveikatos būkle.
7. Pritraukti daugiau savanorių į varžybų organizavimą.

