
 

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS TVARKA SUDARANT 

NACIONALINES VIRVĖS TRAUKIMO RINKTINES, ATSTOVAUSIANČIAS LIETUVOS 

VALSTYBĘ TARPTAUTINIUOSE ČEMPIONATUOSE  

 

1. LVTF  valdybos sprendimai, susiję su  visų amžiaus kategorijų (jaunimo, suaugusiųjų) 

nacionalinių rinktinių sudarymu (visų sporto šakos disciplinų – vidaus, lauko, paplūdimio). 

           Lietuvos virvės traukimo  federacijos viena iš pagrindinių funkcijų plėtoti ir garsinti virvės 

traukimą Lietuvoje ir už šalies ribų. 

           Lietuvos virvės traukimo federacija siekia, kad virvės traukimo  sportas Lietuvoje būtų 

prestižinė sporto šaka, sportininkai būtų žinomi ir gerbiami, apie jų pasiekimus būtų skelbiama 

informacijos priemonėse.  

           Siekiama, kad per nuoseklią varžybų sistemą būtų išaiškintos ir sudarytos jaunimo, 

suaugusiųjų ir moterų rinktines, sudarytos sąlygas sportuojantiems sklandžiai pereiti iš jaunesnių 

amžiaus grupių į vyresnę. Įvairaus amžiaus rinktinių nariams sudaromos tinkamos sąlygos ruoštis ir 

startuoti svarbiausiose sezono šalies vidaus varžybose. Ryšium su tuo yra išlaikoma subalansuotą 

varžybų sistemą visose amžiaus grupėse ištisus kalendorinius metus. Ši sistema (žiemą uždarose 

patalpose, vasarą tinkamose virvės traukimui atvirose erdvėse – lauke ir paplūdimyje) skatina 

aktyviai užsiiminėti virvės traukimo sportu, o patiems talentingiausiems siekti aukštų sportinių 

rezultatų ir Lietuvos rinktinės sudėtyje atstovauti Lietuvai aukščiausio rango varžybose Europoje ir 

pasaulyje.  

             Vadovaujantis Lietuvos čempionato einamųjų metų galutiniais rezultatais yra sudaromos 

šios Lietuvos rinktinės atstovauti šaliai tarptautinėse varžybose: 

1) Jaunimas (20m. ir jaunesni) Lauko, Uždarų patalpų, Paplūdimio*. 

2) Suaugusieji (nepaisant lyties) Lauko, Uždarų patalpų, Paplūdimio*. 

3) Moterys, Lauko, Uždarų patalpų, Paplūdimio*. 

* Kai bus patvirtinta oficiali Europos ar pasaulio čempionato kategorija su jos aprašymu. 

 

2. LVTF  valdybos sprendimai, susiję su rinktinių sudarymo kriterijais (visų sporto šakos 

disciplinų) 

Pagrindiniai nacionalinių rinktinių sudarymo kriterijai: 

1. Lauko čempionato komanda-laimėtoja kategorijoje gauna teisę kitais metais atstovauti Lietuvą 

tarptautinėse virvės traukimo lauko varžybose, kuriose varžosi šalių nacionalinės virvės traukimo 

komandos. Atitinkamai ir Uždarų patalpų čempionato komanda-laimėtoja bei Paplūdimio virvės 

traukimo čempionato komanda-laimėtoja atstovauja Lietuvos valstybę kitais metais vyksiančiose 

tarptautinėse varžybose. 
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2. Lietuvos nacionalinės rinktinės komandos gali būti šių kategorijų 1-os vietos laimėtojos Lauko ir 

Uždarų patalpų – 1) 680kg. vyrų, 2) MIX580, 3) 6x6 moterų 4) Jaunimo 560kg., 5) Paplūdimio - 

570kg.,  6) 6x6 be lyties apribojimo**. 

**Iki bus patvirtinta oficiali Europos ar pasaulio čempionato kategorija su jos aprašymu. 

Pirmaisiais šios kategorijos Europos ar pasaulio čempionato organizavimo metais. 

 

3.  Priklausomai nuo turimo tais metais finansavimo bei turimų vidinių finansinių pajėgumų 

nustatomi šie nacionalinių komandų siuntimo tarptautines varžybas eiliškumo prioritetai: 

3.1. Lauko 680kg. kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.2. Lauko 580kg. kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.3. Lauko 560kg. jaunimo kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.4. Lauko Moterų kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.5. Paplūdimio 570kg. 6x6 be lyties apribojimo komanda-laimėtoja*; 

3.6. Uždarų patalpų 680kg. kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.7. Lauko 580kg. kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.8. Uždarų patalpų 560kg. jaunimo kategorijos komanda-laimėtoja*; 

3.9. Uždarų patalpų Moterų kategorijos komanda-laimėtoja*. 

Nesant tais metais pakankamo finansavimo bei turimų Lietuvos virvės traukimo federacijos vidinių 

finansinių pajėgumų deleguoti visų kategorijų (ar bent vienos)  atstovauti Lietuvą – komandoms-

laimėtojoms leidžiama savo pačių turimu finansavimu, suderinus su LVTF valdyba, vykti į 

tarptautines varžybas ir dalyvauti nacionalinių komandų varžybose. 

 

4.  Nacionalinės komandos sudėtis bei siuntimas į tarptautines varžybas turi būti patvirtintas LVTF 

prezidento. 

 

5. Nacionalinės komandos vadovas (toje kategorijoje) yra kategorijos komandos-laimėtojos 

vadovas. 

 

6. Komandos, turinčios teisę formuoti LT nacionalinę komandą, vadovas atsižvelgdamas į realią 

klubo ar komandos padėtį, kitas priežastis gali perleisti komandos formavimą ir vykimą į 

tarptautines varžybas kito klubo ar komandos vadovui. Apie savo sprendimą nedelsiant turi 

informuoti valdybą, kuri artimiausio posėdžio metu patvirtina pasikeitimus sudarant nacionalinę 

komandą. 
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7. Nacionalinės komandos vadovas formuoja nacionalinę komandą ir LVTF prezidentui pateikia 

narių sąrašą, kuris yra sudaromas atsižvelgiant į tarptautinių varžybų kategorijos, kurioje 

dalyvaujama, reikalavimus. 

 

8. Nacionalinės komandos vadovas įvertinęs nacionalinės rinktinės kandidatų pasirodymą įvairiose 

varžybose ar rinktinės stovyklose tarptautinių varžybų metais priimą sprendimą dėl galutinės 

rinktinės sudėties ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki tarptautinių varžybų. Esant poreikiui (jei 

dėl objektyvių priežasčių komanda-laimėtoja nebesurenka pilnos sudėties) galima kviesti kitų 

komandų perspektyvius sportininkus į nacionalinę rinktinę. 

 

9. Nacionalinės komandos vadovas turėtų vadovautis šiais principais: 

9.1. Komandos-laimėtojos narys, dalyvavęs daugiau kaip puse čempionato varžybų.  

9.2. Sportininko perspektyvumas: gera sveikata, aerobinio pajėgumo rodikliai. 

9.3. Sportininkas tarptautinių varžybų metais privalo dalyvauti visose LVTF tos kategorijos 

varžybose.  

9.4. Komandinio atsakomybės jausmo buvimas, geras komandos vidaus klimatas, komandos 

interesų paisymas, trenerio užduočių vykdymas.  

9.5. Sportininko sportinės formos progresavimas, artėjant pasaulio ar Europos čempionatui. 

9.6. Sportininko specializacijos atitikimas numatomai pozicijai. 

9.7. Komandos svorio kategorijos atitikimas. 

9.8. Komandos narių vidinė motyvacija dalyvauti nacionalinės rinktinės sudėtyje. 

 

 

 


