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APIE GREITOJO ČIUOŽIMO TRUMPUOJU TAKU PLĖTOTĘ

Apie

Greitasis  čiuožimas  trumpuoju  taku – lenktynės  ratu  specialiomis  pačiūžomis  ledo

ritulio aikštelėje (Lietuvos sporto enciklopedija. LSIC.2010 Vilnius). Šiuo apibrėžimu pasakoma,

jog  nereikia  jokių  kitų  specialių  sąlygų,  nes  tinka  originalių  išmatavimų  ledo  ritulio  aikštelė.

Visuose didžiuosiuose miestuose bei rajonuose veikia dirbtinio ledo čiuožyklos. Esant palankioms

oro  sąlygoms  ledas  išliejamas  ant  tvenkinių,  ežerų  ir  gyvenamuosiuose  kvartaluose  esančiose

aikštelėse. Čia čiuožia vaikai bei jaunimas, o vyresniojo amžiaus žmonės sveikai leidžia laisvalaikį. 

LGČA  turi savo puslapį internete (www.speedskating.lt), kur informaciją suranda jau

sportuojantys ir jų tėveliai, bei besidomintys šia sporto šaka. 

VIZIJA

Tikimės, kad Lietuvoje bus apie  10 sporto  klubų ir 4 sporto mokyklos plėtojančios

šią sporto šaką tiek didelio meistriškumo, tiek ir masiškumo, t.y. sporto visiems lygiuose.. Dirbs 10

visuomeninių ir 5 etatinių  trenerių. Bus paruošta  10  teisėjų iš kurių 3 turės tarptautinę kategoriją ir

galės teisėjauti ne tik mūsų šalyje, bet ir tarptautinėje arenoje. Turėdami palankias sąlygas darbui

namuose,  mūsų sportininkai  pasieks  daugybę  aukštų  rezultatų  Lietuvos  ir  tarptautinėse  greitojo

čiuožimo varžybose.

MISIJA

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui užsiiminėti čiuožimo sportu ir siekti masiškumo

bei  aukštų sportinių rezultatų, taip plėtojant šorttreką mūsų šalyje.

http://www.speedskating.lt/


SITUACIJOS ANALIZĖ

PRIVALUMAI:

Čiuožimas mūsų šalyje yra perspektyvi sporto šaka, kadangi treniruotės bei varžybos

vyksta dirbtinio ledo čiuožyklose,  nepriklausomai nuo metų laiko ir gamtinių oro sąlygų.  Tai yra

labai svarbus privalumas lyginant su dauguma kitų žiemos sporto šakų sąlygomis. Šiuo metu šalyje

yra 8 uždaros dirbtinio ledo čiuožyklos: Vilniuje – 2, Elektrėnuose – 1, Mažeikiuose – 1, Klaipėdoje

–  1,  Kaune  –  2,  Šiauliuose   -  1.  Artimiausiu  laiku  uždaros  ledo  arenas  numatoma   pastatyti:

Panevėžyje, Alytuje, Ignalinoje.

Čiuožimas  gali  būti  skirtas:  vaikų  užimtumui,  sveikatingumui,  aukštų  sportinių

rezultatų siekimui bei nusikalstamumo prevencijai.

LGČA rengia eilę masinių varžybų žiema su pačiūžomis, vasara su riedučiais, kuriose

gali startuoti visi norintys.  Lietuvos čiuožėjai  turi galimybę atstovauti Lietuvai: Jaunimo žiemos

OŽ,  Pasulio  jaunimo  čempionatuose,  Europos  taurės,   žiemos  OŽ,  Pasaulio,  Europos

čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose.

Mūsų  sportininkams  sėkmingai  staruojant  tarptautinėse  varžybose  gausu  vaikų,

norinčių lankyti čiuožimo užsiėmimus.

Lėšos sporto šakos plėtojimui yra gaunamos iš: Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU),

Lietuvos asociacijos „Sportas Visiems“,  KKSD , LOSC, Vilniaus m. savivaldybės ir remėjų. Prieš

keletą metų, pagarėjus šalies ekonomikai, didėjo galimybė plėtoti šią sporto šaką, kadangi atsirado

platesnės galimybės sporto organizacijoms daugiau lėšų skirti ledo arenos nuomai. Kai kur tas išliko

iki šių dienų. Džiugu, kad  sudaryta daugiau sąlygų sportuoti vaikams iš asocialių šeimų.

Čiuožimo   sporto  plėtrą  palaiko:  KKSD,  LTOK,  Lietuvos  asociacija  „Sportas

Visiems“, LSFS. Ypač daug dėmesio šios sporto šakos plėtrai Lietuvoje skiria ISU.

TRŪKUMAI:

Greitojo čiuožimo trumpame take sporto šaka nėra įtraukta į strateginių žiemos sporto

šakų grupę, todėl miestuose ir rajonuose yra sudėtinga  įvesti trenerių etatus ir atidaryti   grupes

sporto mokyklose.

 Nepakankamas finansavimas.

 Nėra tinkamos bazės (ledo rūmų).



 Trūksta kvalifikuotų trenerių.

 Trūksta specialaus inventoriaus ir aprangos.

 Miestų, rajonų sporto skyriai pasyviai  reaguoja į naujos sporto šakos vystymą.

 Kadangi ši sporto šaka Lietuvoje savo veiklą vykdo  tik 7 metus, visuomenė nėra

pakankamai informuota apie greitojo čiuožimo trumpame take  esmę.

TOLIMIAUSI TIKSLAI:

 siekti , kad  būtų pastatyti specializuoti ledo rūmai;

 paruošti sportininką (-us)  žiemos OŽ.

 surengti Lietuvoje 2013 m. Europos greitojo čiuožimo trumpame take čempionatą.

ARTIMIAUSI TIKSLAI:

- paruošti sportininką Pirmoms jaunimo Olimpinėms žiemos žaidynėms.

- paruošti sportininką (-us)  žiemos OŽ.

- siekti, kad miestuose ir rajonuose, kuriuose yra dirbtinio ledo arenos, dirbtų

- kvalifikuoti čiuožimo treneriai;

- rengti masines čiuožimo šventes miestų rajonų ledo arenose;

- skleisti visuomenei kuo daugiau informacijos apie čiuožimą;

- kasmet rengti tarptautines čiuožimo varžybas;

- kasmet ruošti čiuožimo  trenerių seminarus- praktikumus;

- kasmet ruošti  čiuožimo teisėjų seminarus;

- ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus;

- kartu  su  Lietuvos  studentų  ir  moksleivių  kūno  kultūros  ir  sporto  centru  kuo

daugiau  darželinukų  bei  pradinukų  sudominti  čiuožimo  sportu  ir  atrinkus

gabiausius vaikus  įtraukti  į treniruočių procesą;

- siekti,  kad  mūsų  sportininkai  sistemingai  gerintų  rezultatus  tarptautinėse

varžybose.



PASIEKTŲ REZULTATŲ ANALIZĖ IR ATEITIES 

PERSPEKTYVOS

2006-2010 m.    REZULTATAI

Apžvelgę keturių metų rezultatus (Priedai), galime teigti, jog rezultatai kasmet gerėjo.

Geriausius rezultatus parodė Agnė Sereikaitė, Europos taurėje pasiekusi ir išlaikiusi vicečempionės

vardą savo amžiaus grupėje. Vienos svarbiausių varžybų iki šiol mums buvo Europos žvaigzdžių

taurė,  kur  kiekvienoje  amžiaus  grupėje  iš  visos  Europos  gali  dalyvauti  tik  8-ni  stipriausieji

čiuožėjai. Šiose varžybose čempionės vardą Agnė iškovojo 2010 m. Visgi norime pasidžiaugti jog

savo amžiaus grupėse mūsų sportininkai minėta Agnė, Laura Kurilaitė bei Paulius Glušinas užima

vietas  pirmąjame dešimtuke.  Nuo jų neatsilieka  ir  porą metų  tarptautinėje  arenoje besirodantys

Salvijus Ramanauskas ir Deividas Chmylka. Jie taip pat yra pajautę pergalės skonį. Tačiau tikrai

tikime, jog rezultatai būtų absoliučiai visų sportininkų aukšti, jei būtume galėje treniruotis ant ledo

visą  sezoną.  Sportininkai  daugiausia  treniravosi  su  masiniu  čiuožimu,  taip  menkindami  savo

pasiruošimo lygį bei rizikuodami savo sveikata.

  Sportininkų  aukštus  pasiekimus  nulemė  didėjantis  varžybų  skaičius,  Stipri

konkurencija, tarptautinės stovyklos su geriausiais  treneriais,  sportininkų (ir tėvelių)  bei trenerių

noras siekti pergalių.  

Šalia  didelio  meistriškumo LGČA vykdo ir  sporto visiems varžybas  bei renginius.

Penkti metai vykdoma programa “Čiuožimas  - mūsų laisvalaikis”. Šioje programoje vaikų skaičius

siekia apie 80, o kartu su jais įsitraukia jų tėveliai bei pedagogai. Visi noriai sportuoja ir kasmet

dalyvių gausėja. Džiugu tai, kad ši programa skatina aktyviai sportuoti bei padeda atrinkti gabius

vaikus.  

ATEITIES PERSPEKTYVOS:

Per pastaruosius  metus  mūsų sportininkai  įrodė,  jog tai  perspektyvi  sporto šaka  ir

nepasiekiamų aukštumų nėra.  Iki šiol neturėdami tinkamų sąlygų, puikiai  konkuruojame su kitų

valstybių sportininkais, kurie turi puikiausias sąlygas, užimdami prizines vietas eilėje varžybų. 



Ateityje, turint būtiniausius dalykus, tokius kaip treniruotės du kartus dienoje ant ledo

4-5 kartus per savaitę, pakankamai lėšų stovykloms užsienyje bei pilną medicininį aprūpinimą –

nėra jokių kliūčių puikiausiai pasirodyti ne tik Europoje (kaip iki šiol), bet ir visame Pasaulyje. 

Be to, pagrindiniame plane kaip ir buvo, taip ir bus – pamainos ruošimas. Gausybei

ikimokyklinukų yra  sudarytos  visos sąlygos susipažinti  su šia sporto šaka ir  tai  vykdysime kuo

daugiau metų, kadangi kartos keičiasi, reikia naujų sportininkų iš kurių išauga didieji talentai. Todėl

programa  “Čiuožimas  –  mūsų  laisvalaikis”  privalės  būti  vykdoma  tam,  kad  turėtume  sveiką

visuomenę bei gabius čiuožėjus.

Toliau  yra  pateikiamas  2010-2020 m.  veiklos  planas,  kuriame  yra  surašytos  visos

reikalingiausios  priemonės ir  minimaliausios  lėšos, kurios paskaičiuotos pagal  praėjusius metus.

Varžybų ir stovyklų skaičius bei vietovės žinoma pasikeis, kadangi dauguma jų yra vykdomos ISU. 

VEIKLOS PLANAS 2010-20014 M. 

Eil.

Nr.
Priemonės Atlikėjas

Vykdymo

data

Ištekliai Lt

KontrolėLėšų

poreikis
Šaltiniai

Trenerių rengimas

1
ISU rengiami

seminarai treneriams
ISU

2010-2014
07, 08, 11

20 000

ISU,
KKSD,

LTOK ir
remėjai

ISU, LGČA

2.
Lietuvoje rengiami

seminarai treneriams
LGČA

2010-2014
10

7 000

ISU,
KKSD,

LTOK ir
remėjai

LGČA

Teisėjų rengimas

1. ISU seminarai ISU
2010-2014
viena karta
per metus

8 000
ISU,

KKSD
ISU, LGČA

Varžybos

1. ET ISU 2010-2014 30 000
ISU,

KKSD
ISU, LGČA

2. PJČ ISU 2010-2014 25 000
ISU,

KKSD
ISU, 

3. EČ ISU 2010-2014 15 000
ISU,

KKSD
ISU,LGČA,

KKSD

4. PT ISU 2010-2014 50 000
ISU,

KKSD
ISU,LGČA,

KKSD
5. JŽOŽ TOK 2012 - LTOK TOK,



LTOK

6. OŽ Sočis 2014 TOK 2014 - LTOK
TOK,
LTOK

7.
Tarptautinės

varžybos
Kitos

federacijos
2010-2014 20 000

KKSD ir
remėjai

ISU,LGČA,
KKSD

8. Lietuvos JČ LGČA 2010-2014 15 000
KKSD ir
remėjai

LGČA,
KKSD

Lietuvos kt varžybos LGČA 2010-2014 50 000
KKSD ir
remėjai

LGČA, 
KKSD

Sportas visiems
renginiai

LGČA ir
LASV

2010-2014 160 000
KKSD ir
remėjai

LGČA,
KKSD

Mokomosios-treniruočių stovyklos

1. ISU stovyklos
ISU ir

kt.federacijos
2010-2014 75 000

ISU,
KKSD

ISU,
KKSD,
LGČA

2. LGČA stovyklos LGČA 2010-2014 70 000 KKSD
KKSD,
LGČA

Inventorius / apranga

1. Batai ir pačiūžos LGČA 2010-2014 50 000
KKSD ir
remėjai

KKSD ir
LGČA

2. Galandimo įranga LGČA 2010-2014 10 000
KKSD ir
remėjai

KKSD ir
LGČA

3. Apranga LGČA 2010-2014 15 000
KKSD ir
remėjai

KKSD ir
LGČA

Kito priemonės

1. Ledo nuoma LGČA 2010-2014 60 000 KKSD
LGČA,
KKSD

2. Salės nuoma LGČA 2010-2014 13 500 KKSD
LGČA
KKSD

3.
Administracinės

išlaidos
LGČA 2010-2014 120 000 KKSD

LGČA
KKSD

Bendra suma: 813 500
Sume vieneriems metams: 162 700


