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ĮŽ ANGINIS Ž ODIS 

Greitasis c iuož imas trumpuoju taku – lenktyne s ratu specialiomis pac iu ž omis ledo ritulio aiks tele je (Lietuvos 

sporto enciklopedija. LSIČ.2010 Vilnius). S iuo apibre ž imu pasakoma, jog nereikia jokių kitų specialių sąlygų, 

nes tinka originalių is matavimų ledo ritulio aiks tele . Visuose Lietuvos didž iuosiuose miestuose bei keliuose 

maž uosiuose veikia dirbtinio ledo c iuož yklos. Esant palankioms oro sąlygoms ledas is liejamas ant tvenkinių, 

ež erų ir mokyklose esanc iose aiks tele se. Č ia c iuož ia vaikai bei jaunimas, o vyresniojo amž iaus ž mone s sveikai 

leidž ia laisvalaikį.  

Lietuvos greitojo c iuož imo asociacija (toliau - LGČ A) –tai ribotos civiline s atsakomybe s vies asis juridinis 

asmuo, kurio teisine  forma – asociacija, vienijantis registruotas asociacijas bei kitas organižacijas, klubus, 

ple tojanc ius greitojo c iuož imo sporto s aką. LGČ A yra Tarptautine s c iuož imo sąjungos (tarptautine  

nevyriausybine  organižacija, vienijanti nacionalines c iuož imo federacijas, angl. International Skating Union – 

ISU) nare . LGČ A veikla grindž iama savarankis kumo, savivaldos, demokratis ko klausimų sprendimo principais. 

Su valstybine mis institucijomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis LGČ A bendradarbiauja abipusio 

susitarimo principu. Savo veikloje LGČ A vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais ir teise s aktais, LGČ A Įstatais, 

Konferencijos bei Vykdomojo komiteto nutarimais, pripaž įsta ir laikosi ISU Konstitucijos. Savo veikloje LGČ A 

taip pat laikosi antidopingo taisyklių ir reikalavimų, pripaž įstamų Tarptautinio olimpinio komiteto, angl. 

International Olympic Čommittee (toliau – TOK). LGČ A yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau - 

LTOK) nare . Vadovaudamasi Olimpine chartija, LTOK Įstatais ir vykdydama LTOK nutarimus, LGČ A dalyvauja 

olimpiniame jude jime. LGČ A bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos S vietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Lietuvos ir už sienio visuomenine mis organižacijomis. LGČ A koordinuoja savo narių veiklą, rengia ir nustatyta 

tvarka teikia valstybe s valdymo institucijoms greitojo c iuož imo sporto ple tros  programas ir režultatus, 

organižuoja jų įgyvendinimą.  

Lietuvos greitojo c iuož imo asociacija sporto s akos ple totę vykdo dviem kryptimis:  

- Fižinio aktyvumo skatinimas, vykdant programą “Č iuož imas – mu sų laisvalaikis”. 

- Auks to sportinio meistris kumo sportininkų rengimas. 

LGČ A turi savo puslapį internete www.speedskating.lt bei paskyrą socialiniame tinkle adresu 

www.facebook.com/LietuvosGreitojoČ iuož imoAsociacija, kur informaciją suranda jau sportuojantys ir jų 

te veliai, bei besidomintys s ia sporto s aka.  

http://www.speedskating.lt/
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STRATEGINE  ANALIŽE  

Organizacinė struktūra: 

Lietuvos greitojo c iuož imo asociacijos struktu ra yra grindž iama Įstatais. Auks c iausias valdymo organas yra 

Konferencija. Visą veiklą koordinuoja Vykdomasis komitetas, o sprendimus vykdo Prežidentas bei Generalinis 

sekretorius. Revižijos komisija savo pareigas atlikti įpareigoti kas du metus. 

PRIVALUMAI: 

Č iuož imas mu sų s alyje yra perspektyvi sporto s aka, kadangi treniruote s bei varž ybos vyksta dirbtinio ledo 

c iuož yklose,  nepriklausomai nuo metų laiko ir gamtinių oro sąlygų.  Tai yra labai svarbus privalumas lyginant 

su dauguma kitų ž iemos sporto s akų sąlygomis. S iuo metu s alyje yra 10 už darų dirbtinio ledo c iuož yklų: 

Vilniuje – 2, Elektre nuose – 1, Maž eikiuose – 1, Klaipe doje – 1, Kaune – 3, S iauliuose  - 1, Paneve ž yje - 1. 

Artimiausiu laiku už daros ledo arenas numatoma  pastatyti: Paneve ž yje, Alytuje, Ignalinoje. 

Č iuož imas gali bu ti skirtas: vaikų už imtumui, sveikatingumui, auks tų sportinių režultatų siekimui bei 

nusikalstamumo prevencijai. 

LGČ A rengia eilę masinių varž ybų ž iema su pac iu ž omis, vasara su rieduc iais, kuriose gali startuoti visi 

norintys.  Lietuvos c iuož e jai  turi galimybę atstovauti Lietuvai: Jaunimo ž iemos OŽ  ir OF, Pasaulio jaunimo 

c empionatuose, pasaulio, Europos ir Baltijos taure s varž ybose,  ž iemos OŽ , Pasaulio, Europos c empionatuose 

ir kitose tarptautine se varž ybose. 

Mu sų sportininkams se kmingai startuojant tarptautine se varž ybose gausu vaikų, norinc ių lankyti c iuož imo 

už sie mimus. Nuo 2015 m. yra veikianc ios Specialižuoto ugdymo sporto klase s. 

Le s os sporto s akos ple tojimui yra gaunamos is : Tarptautine s c iuož imo sąjungos (ISU), LTOK, SRF. Pries  keletą 

metų, pagare jus s alies ekonomikai, dide jo galimybe  ple toti s ią sporto s aką, kadangi atsirado platesne s 

galimybe s sporto organižacijoms daugiau le s ų skirti ledo arenos nuomai. Kai kur tas is liko iki s ių dienų. 

Dž iugu, kad  sudaryta daugiau sąlygų sportuoti vaikams is  asocialių s eimų. 

Č iuož imo  sporto ple trą palaiko: LTOK, S MSM, Vilniaus ir Elektre nų savivaldybe s. Ypac  daug de mesio s ios 

sporto s akos ple trai Lietuvoje skiria ISU. 

Pagrindiniai privalumai: 

- Visame pasaulyje greitai populiare janti sporto s aka. 
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- Strategine  sporto s aka. 

- Visas amž iaus grupes apimanti varž ybų sistema. 

- Auks ti režultatai tarptautine je arenoje. 

- Aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas. 

- Glaudus bendradarbiavimas vykdant Specialižuoto sportinio ugdymo programas. 

TRŪKUMAI: 

Greitojo c iuož imo trumpame take sporto s aka įtraukta į strateginių ž iemos sporto s akų grupę, tac iau 

miestuose ir rajonuose yra sude tinga  įvesti trenerių etatus ir atidaryti  grupes sporto mokyklose. Pagrindine  

s ios problematikos priež astis yra miestų pasyvumas ir pilno savarankis kumo kontrole s nebuvimas. 

Pagrindiniai tru kumai: 

 Nepakankamas finansavimas. 

 Ne ra specialižuotos baže s (ledo arenos su apsauginių c iuž inių sistema). 

 Tru ksta kvalifikuotų trenerių. 

 Tru ksta specialaus inventoriaus ir aprangos. 

 Miestų, rajonų sporto skyriai pasyviai  reaguoja į naujos sporto s akos vystymą. 

 Visuomene  ne ra pakankamai informuota apie greitojo c iuož imo trumpame take  esmę. 

 

GALIMYBĖS: 

Galimybe s yra glaudž iai susijusios su miestų administracijų ir gyventojų bendru pož iu riu į sporto s akų 

įvairovę, maksimaliai is naudojant turimas sporto bažes. Tokiu bu du bu tų plec iama sporto s akos geografija ir 

dide s populiarumas.  

Už tikrinus sporto s akų įvairovę s alyje, padide tų trenerių etatų skaic ius. LGČ A turi nemaž ai tarptautinių 

bendradarbiavimo partnerių, tode l turi galimybes kelti trenerių kvalifikaciją. Miestams įsteigus naujus 

trenerių etatus, LGČ A už tikrins jų kvalifikacijos tobulinimą.  

Varž ybų sistemą galima perkelti į auks tesnį lygį, pakeic iant pavadinimus bei vykdymo principus.  

Nemaž ai galimybių ir efektyvumo turi fižinio aktyvumo programų ple timas bei jų glaudus rys io derinimas su 

auks to meistris kumo sporto programomis. 
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VIŽIJA, MISIJA, FILOSOFIJA IR VERTBE S  

 

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija 

LGČA VIZIJA: 

LGČ A – tai visapusis kai auganti  organižacija, atsakinga už  greitojo c iuož imo sporto ple totę Lietuvoje ir nuolat 

siekianti auks tų režultatų tarptautine je arenoje. 

 

LGČA MISIJA: 

 

Populiarina greitojo c iuož imo sporto s aką, siekiant auks tų sportinių režultatų ir garsinant Lietuvos vardą 

tarptautine je arenoje; vykdo specialiąsias programas, skatinant vaikus,  jaunimą ir suaugusius laisvalaikį 

praleisti turiningai, stiprinant jų sveikatą;  profesionaliai organižuoja nacionaline s ir tarptautines varž ybas 

bei kitus renginius. 

 

LGČA FILOSOFIJA: 

Kiekvienas sportininkas turi maž iausiai vieną s ansą nuo ledo lipti ant pakylos.   



VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA IR VERTBĖS 

Puslapis 5 

LGČA VERTYBĖS: 

LGČ A  per  23 veiklos metus turi nusistac iusi keletą principų, kuriais grindž iama veikla. Tai yra ais kiai 

nusakytos vertybe s, kurios atsako į klausimą ” Kaip mes dirbame?”.  

- Profesionalumas. Tiek LGČ A administracijos, tiek trenerių ir sportininkų darbas turi bu ti atliekamas 

atsakingai ir efektyviai.   

- Lygios galimybe s. Asociacija siekia už tikrinti moterų ir vyrų bei įvairių amž iaus grupių lygias 

galimybes varž antis tarpusavyje. 

- Bendradarbiavimas – tai tarpusavio pasitike jimas ir puikus komandinis darbas bei galimybe  surasti 

tinkamą visiems sprendimą. Tai visapusis kas bendravimas tiek LGČ A viduje, tiek is ore je. Tai vieninga 

partneryste , kuri sudaro galimybes dalintis ž iniomis bei patirtimi. Bendradarbiavimas turi bu ti 

siejamas su pagarba. 

- Sąž iningumas ir “S varus sportas”. Sąž iningumas siejamas su veiklos skaidrumu bei atsakingu pareigų 

vykdymu.  S varus sportas – tai Antidopingo kodekso pripaž inimas ir jo taisyklių griež tas laikymasis.  

- Kvalifikacijos tobulinimas. Įvairiapusis tobule jimas yra se kmingos veiklos pagrindas. Visa LGČ A 

bendruomene  savo kvalifikacijos tobulinimą didina dalyvaudama visoje veikloje. Asmeninis 

tobule jimas daro didelę įtaką visis mu sų bendruomene s kvalifikacijos tobulinimui.   

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija 

 

Profesionalumas

Lygybė

BendradarbiavimasSąžiningumas

Tobulėjimas
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TIKSLAS, UŽ DAVINIAI IR PRIEMONE S 

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija 

LGČA TIKSLAS: 

Visapusis kai ple toti greitojo c iuož imo trumpuoju taku sporto s aką Lietuvoje. 

LGČA UŽDAVINIAI: 

1. Didinti fižinio aktyvumo programų dalyvių skaic ių. 

2. Rengti auks to meistris kumo sportininkus. 

3. Skatinti rinktine s pamainos sportininkų is saugojimą. 

4. Siekti auks tų sportinių režultatų tarptautine je arenoje. 

5. Už tikrinti LGČ A administracijos ir vadovybe s profesionalumą. 

LGČA PRIEMONĖS: 

1. Fižinio aktyvumo programų rengimas ir vykdymas. 

2. Auks to meistris kumo programų rengimas ir vykdymas. 

3. Rinktinių kriterijų rengimas ir rinktinių sudarymas. 

4. Dalyvavimas tarptautine se varž ybose. 

5. Dalyvavimas tarptautine se mokomosiose treniruoc ių stovyklose. 

6. Varž ybų ir kitų renginių kalendoriaus sudarymas bei jų organižavimas. 

7. Mokomųjų treniruoc ių stovyklų organižavimas. 

8. Bendradarbiavimas su sporto medicinos ir sporto mokslinių tyrimų specialistais. 

9. Bendradarbiavimas su ISU, LTOK, LSFS, S MSM, SČ, SM, SK ir kt. organižacijomis.  

10. Specialižuotos sporto grupe s veiklos už tikrinimas. 

11. Č iuož imo inventoriaus, įrangos ir aprangos įsigijimo už tikrinimas. 

12. Kvalifikacijos priemonių organižavimas ir dalyvavimas juose. 

13. Aktyvus dalyvavimas tarptautinių organižacijų programų rengime. 

14. LGČ A administracijos veiklos vykdymas ir tobulinimas. 

TIKSLAS UŽDAVINIAI PRIEMONĖS
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LGČ A STRUKTU RA  

 

 

LGČ A informacija 

Lietuvos greitojo c iuož imo asociacija 

Registracijos adresas: Olimpiepių g. 17 Vilnius 

Korespondencijos adresas: Gabijos g. 65-9 vilnius 

Tel. +370 652 36601 

El. paštas. Info@speedskating.lt 

www.speedskating.lt 

Konferencija

Vykdomasis komitetas

Prezidentas

Generalinis sekretorius

Revizijos komisija

Kitos komisijos


